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O que é o Serviço Social? 



Revendo ConceitoS

➢Serviço Social

➢assistente social

➢assistência social

➢Assistencialismo 

➢Direitos Sociais
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O QUE é Assistente social?
O QUE é Serviço Social?

➢ É o/a profissional com graduação em 
Serviço Social (em curso reconhecido 
pelo MEC) 

 

➢ Possui registro no Conselho Regional de 
Serviço Social (CRESS) do Estado em que 
trabalha

O/A
 

 

 



O/A
 

 

 
Onde atua? 

✓Na elaboração
✓formulação, 
✓execução e 
✓avaliação de políticas sociais

órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais 



O que fazem?

✓Presta orientação a indivíduos, grupos e famílias 
✓realiza estudos sociais com vistas ao acesso a bens e 
serviços públicos. 
✓Planeja, organiza e administra benefícios sociais, 
assessora órgãos, empresas e movimentos sociais. 
✓Atua na docência e realiza pesquisas e investigações 
científicas.
✓Elabora pareceres sociais, laudos, projetos e relatórios. 
✓inclui ainda a gestão e direção em organismos públicos e 
privados.
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O QUE é Assistência social?
✓ Política pública prevista na Constituição Federal de 1988

✓ direito de cidadãos e cidadãs: assim como a saúde, a educação, a 
previdência social etc. 

✓ Esta política é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social 
(LOAS), constituindo-se como uma das áreas de trabalho de 
assistentes sociais.

✓ SUAS: CRAS E CREAS

✓ Conferência de Assistência Social

✓ Conselhos de Assistência Social

✓ Pertence  à Política de Seguridade Social



SEGURIDADE SOCIAL
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O QUE é assistencialismo ?

✓ Erroneamente associado ao trabalho de 
assistentes sociais;

✓ Forma de oferta de um serviço por meio 
de uma doação, favor, boa vontade ou 
interesse de alguém  

✓ não como um direito.



Todos possuem direitos?

São iguais para todos?

Como acontece na 
sociedade? 



ESTADO
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da vida
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Grau de 
desenvolvimento das 
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materiais
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IDEOLOGIA
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É expressão das contradições inerentes ao 
capitalismo 

trabalho vivo como única fonte de valor, e, ao 
mesmo tempo, reduzi-lo progressivamente 

predomínio do trabalho morto 

promove a expansão do exército industrial de 
reserva (ou superpopulação relativa) em larga 

escala

Questão social: por que é importante?



Implica no reconhecimento do indivíduo social com sua 
capacidade de resistência e inconformismo frente às 
situações de:

✓  opressão e de exploração vivenciadas; 
✓ com suas buscas e iniciativas (individuais e/ou 

coletivas) para enfrentar adversidades; 
✓ com seus sonhos e frustrações diante das expectativas 

de empreender dias melhores
 

Questão social e direitos



Direito como tratamento de iguais – sujeitos individuais 
e de direitos

Proprietários e produtores diretos

relação real e desigual

✓ são relacionados ao sistema de acumulação

Desigualdades sociais e direitos



Esconde a dominação política             modo de ser 
necessário do Estado na sociedade capitalista

impede que as classes subalternas tomem consciência 
desse processo e realizem a construção da sua 

identidade, dos seus projetos 

vínculo entre as lutas pela realização dos direitos e 
classes sociais

POLÍTICA: e nós?



São faces da mesma unidade 

Uns não existiriam sem os outros, assim como capital 
não existiria sem trabalho. 

➢ Como pensar a existência do centro sem a periferia? 
➢ Como pensar o desenvolvido sem o subdesenvolvido? 
➢ É possível eliminar a desigualdade?

 POBRES E RICOS 



Classes            componente estrutural da sociedade

O desenvolvimento do capitalismo tende a polarizar a 
sociedade em duas classes antagônicas: 

▶ proprietários dos meios de produção e
▶ trabalhadores  assalariados

CLASSES SOCIAIS e LUTAS SOCIAIS



▶ Manifesta plenamente nas relações de trabalho, 
através da criação de leis e decretos que se 
cristalizaram, em 1943, na Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

O que significa?

▶ a admissão legal de que os compradores e vendedores 
da mercadoria força de trabalho – não são sujeitos 
iguais

E o ESTADO?



Direitos sociais



QUAIS SÃO?





A luta é coletiva! 
Só juntos podemos avançar!!! 
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