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O PROJETO
A APROSES e o IDEHM apresentam a cartilha: 
 “Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos -
Norteadores” (ADGD). Desenvolvida pela empresa
Ideias Consultoria Social, como um dos esforços para
fortalecer o diálogo entre os atores do território, e por
conseguinte, fortalecer coletivamente os múltiplos
enfrentamentos na execução da política de assistência
social no Brasil.
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Para nós da Ideias Consultoria Social, foi um enorme prazer

construir a Cartilha: "Assessoramento, Defesa e Garantia de

Direitos - Norteadores", representando duas importantes

Organizações para sociedade como a APROSES e o IDEHM.

O objetivo da Política Nacional de Assistência Social é

prevenir situações de riscos por meio do

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e

para isso, precisamos nos aproximar ao máximo do

cotidiano das pessoas, onde existe a vida pulsante.

Dessa forma, tornaremos as Organizações de ADGD um

espaço aberto e heterogêneo, onde as OSCs, assim

como o público-alvo terão a possibilidade de

entenderem o seu contexto e identificarem as

demandas, assim como as múltiplas expressões da

questão social e desta forma intervirem alinhadas a

PNAS, a LOAS e as demais normativas.

Aproveite esse material e vamos juntos fortalecer essa linda

e consistente política pública que é a Assistência Social.

A CARTILHA
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Patricia Ortiz Quintanilha

CEO - Ideias Consultoria Social



A presente cartilha tem como

objetivo informar, mobilizar e

incentivar a participação de todos os

atores, inclusive o público-alvo dos

serviços, na política pública de

assistência social e no SUAS. 

A proposta é socializar

conhecimentos, não a partir da

perspectiva de certo e errado, pois a

Resolução 27/2011 do CNAS não irá

apresentar objetivos, metodologias e

resultados a serem alcançados,

assim como temos na Tipificação

Nacional (Resolução 109/2009 do

CNAS).

Os assuntos permearão temas como

Conceituação do ADGD, Recursos

Humanos, Racismo Estrutural, o

Público-alvo, descrição dos Serviços

da APROSES e Direitos Humanos.

Apresentação

CARTILHA
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Sumário Executivo

Esse material foi especialmente

desenvolvido para vocês, Trabalhadores

do SUAS, usuários e para Todos que se

interessam pelo assunto:

“Assessoramento, Defesa e Garantia de

Diretos”. Aqui vocês encontrarão

informações como: o que é

Assessoramento e o que é Defesa e

Garantia de Direitos, Público-alvo e

Princípios basilares, tendo como

fundamento principal a Resolução 27 de

2011 do CNAS.

Ele garante a você o direito de

acompanhar e conhecer os norteadores

desses serviços de perto, além de

contribuir para reflexão e sua melhoria.

Lembre-se, você também é responsável e

pode participar da construção e

efetivação da política de Assistência

Social no Brasil. Vamos juntos!

CARTILHA

Assessoramento, Defesa e 

Garantia de Direitos -  

Norteadores
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Conceituação

Vamos partir do seguinte princípio:

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos

pertence a Política Pública de Assistência

Social, que segundo a Constituição Federal é

para todos aqueles que dela necessitar. 

As organizações que praticam essas ofertas,

gozam de autonomia e possuem liberdade de

organização para o fortalecimento da

democracia, por isso, é de suma importância

que as atividades desenvolvidas estejam

voltadas para a aquisição de conhecimentos,

habilidades e desenvolvimento de

potencialidades que contribuam para o alcance

da autonomia individual e social do público-alvo

e corroborem com a convivência familiar e

comunitária.
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Conceituação

As ofertas de Assessoramento, Defesa e

Garantia de Direitos encontram-se

caracterizados na Resolução CNAS nº 27/2011,

tendo em vista o caráter diverso e heterogêneo

das ações, além da execução ser

predominantemente das Organizações da

Sociedade Civil. Tipificá-los nos moldes das

ações diretas de atendimento restringiria o

potencial de inovação e as oportunidades para

desenvolvimento de espaços de defesa e

reinvindicação de direitos e construção de

novos direitos, pautados na compreensão do

dinamismo da realidade social e no

entendimento da assistência social, enquanto

política pública, voltada às diversas demandas

de redução e enfrentamento das

desigualdades. Ademais, se inscreve no campo

da Interinstitucionalidade para garantir seus

efeitos junto ao público da Assistência Social.
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Conceituação

A DGD deve permear todas as ofertas, inclusive

as de atendimento. Sendo assim, Oscs podem

fazer Defesa e Garantia de Direitos sem fazer

assessoramento e atendimento, porém o

inverso não é verdadeiro. A Defesa e Garantia

de Direitos no âmbito da Assistência Social

deve se pautar por princípios éticos que

contemplem a dignidade humana e a justiça

social. Assim, são ações de Defesa e Garantia

de Direitos, combater a criminalização da

pobreza, lutar pela inclusão social e produtiva,

propor estratégias para integração de serviços

e benefícios e estimular a participação popular

de indivíduos ou grupos da sociedade civil e o

controle social. 
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Conceituação

No que tange o Assessoramento, são exemplos

de ações o desenvolvimento de novas

tecnologias sociais, o apoio mútuo entre

organizações, o suporte as minorias e povos

tradicionais, além do investimento na formação

e capacitação dos Trabalhadores do SUAS,

Gestores e Conselheiros de Organizações com

serviços tipificados, assim como os não

tipificados, fortalecendo e qualificando as

ações inseridas no contexto da Assistência

Social. Esse conjunto de exemplos compõe uma

referência significativa do que se tem feito

nesta área. Cabe ressaltar que essas duas

ofertas têm em comum dedicação de tempo,

recursos e métodos para alcançar novas formas

de prestar os mesmos serviços de forma mais

qualificada e efetiva, com capacidade de "abrir

novos horizontes" para a implementação de

outras estratégias de qualificação do

atendimento, da gestão, da administração e do

controle social no âmbito supracitado.
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Conceituação

Assessoramento e/ou Defesa e Garantia de

Direitos deve provocar a emancipação do ser

humano, com foco na autonomia, estimulando a

sustentabilidade, a criatividade e a proatividade

de todos os envolvidos, inclusive e

principalmente do público-alvo. Essas

referências do trabalho das OSCs de ADGD

encontra sua efetividade nas ações de caráter

preventivo e de suporte para a saída das

pessoas da situação de vulnerabilidade. Por

exemplo, mulheres em situação de violência,

jovens na sua integração ao mundo do trabalho,

as pessoas em situação de calamidades,

refugiados, dentre outros.
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Ter um conjunto de ofertas 

e atenções que não podem 

atuar isoladamente da rede 

socioassistencial

Possibilitar a abertura de 

espaços e oportunidades 

para o exercício da 

cidadania ativa

Criar espaços para a 

defesa dos direitos 

sociassistenciais

Fortalecer a organização, 

autonomia e protagonismo 

dos usuários

 
Ser um espaço aberto e 

heterogêneo

 

Deve estar alinhada com a 

PNAS, LOAS e as demais 

normativas.

ADGD não pode ser vista 

como o "limbo" da 

Assistência Social.

"Se não é atendimento é 

ADGD” 

 

Essa afirmativa é 

completamente 

equivocada.

 

Conceituação

As Organizações da Sociedade Civil que

atuam no âmbito da Assistência Social, sob a

perspectiva do Sistema Único de Assistência

Social - SUAS, são consideradas prestadoras

complementares de serviços

socioassistenciais e cogestoras.

Existem alguns preceitos e parâmetros para o

reconhecimento e a pertinência das atividades

de Assessoramento, de Defesa e Garantia de

direitos, no campo socioassistencial:
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Parâmetros para 
atuação em ADGD

Público-alvo;

Planejamento;

Processos avaliativos;

Continuidade;

Gratuidade ao público da Assistência Social.
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Referências importantes 
para todas as ofertas de ADGD.

De acordo com a Política Nacional de

Assistência Social (2004), o público-alvo da

política de assistência social são cidadãos e

grupos que se encontram em situações de

vulnerabilidade e riscos sociais, tais como:

famílias e indivíduos com perda ou

fragilidade de vínculos de afetividade,

pertencimento e sociabilidade; ciclos de

vida; identidades estigmatizadas em termos

étnico, cultural e sexual; desvantagem

pessoal resultante de deficiências.

PÚBLICO ALVO



Parâmetros para 
atuação em ADGD

Atender prioritariamente às expectativas e

necessidades dos públicos explicitados na

Resolução CNAS nº 27/2011, considerando as

populações urbanas e rurais. Quanto às

populações rurais a Orientação Técnica nº 3,

buscou esclarecer as singularidades da

atuação no meio rural para efeito de

atendimento e assessoramento, defesa e

garantia de direitos.
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Público Alvo



Parâmetros para 
atuação em ADGD

O Assessoramento e/ou a Defesa e Garantia de

Direitos se dá por meio do planejamento das

ofertas e intervenções, sempre na concepção

de ações pensadas a partir de uma perspectiva

de participação ativa, efetivando, assim, o

protagonismo de todos os envolvidos nessa

construção: indivíduos, famílias e território,

palco das relações sociais. Essa fase do

planejamento da ação implica o conhecimento

e o levantamento de informações sobre as

pessoas envolvidas e o território, bem como o

estabelecimento das relações intersetoriais

com os principais agentes públicos e privados

relacionados ao tema da Defesa de Direitos.
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Planejamento



Parâmetros para 
atuação em ADGD

Ofertas de ADGD precisam ter, no ato de sua

concepção, elementos que assegurem o

monitoramento e a avaliação das ações e

resultados, com estabelecimento de

indicadores e meios de verificação que

considerem o ineditismo, a inovação e/ou o nível

de complexidade que permeiam essas ofertas.

De fato, os instrumentos de medição das ações

e seus resultados são fundamentais para o

reconhecimento das ações de ADGD. A

caraterização e alcance das ações mediante

estatísticas e estudos sobre a temática, objeto

da intervenção, possibilitam o

acompanhamento e monitoramento por parte

dos gestores e conselhos, além de envolverem o

conceito de Accountability das ações públicas.
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Processos Avaliativos



Parâmetros para 
atuação em ADGD

As OSCs que atuam sob esses serviços devem

conceber suas ofertas de maneira permanente,

planejada e continuada, como mencionado

anteriormente, pautadas no conhecimento das

áreas e atores que serão objeto da intervenção.

Tais ofertas devem ser executadas ao longo do

período estabelecido no plano de trabalho,

podendo realizar-se em distintos territórios em

âmbito nacional, com tempo e abrangência

adequados para cada situação. As ações

poderão ser apresentadas nas modalidades de

programas, projetos e/ou atividades, alinhadas

com os objetivos, princípios e diretrizes da

própria Política Pública.
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Continuidade



Parâmetros para 
atuação em ADGD

Deve ser assegurada 100% de gratuidade para

o usuário final. Vale ressaltar a necessidade de

distinguir a sustentabilidade da Organização

advinda de receitas financeiras e a gratuidade

dos serviços. Essa se aplica ao público-alvo

final sob a ação direta ou indireta da OSC,

ressalvados os casos previstos em lei de

contraprestação dos serviços por parte do

usuário final, como é o caso dos acolhimentos

para idosos

18

Gratuidade

No caso da gratuidade, o usuário nunca, 
em hipótese alguma, deverá ser cobrado 
pelo serviço prestado em nenhum valor, 

por mínimo que seja.
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CARACTERIZAÇÃO 
POR ATIVIDADE

Atendimento;
Assessoramento;
Defesa e. Garantia de 
Direitos
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Considera-se como Organizações de Assistência Social 
aquelas que prestam os seguintes serviços, 
atividades e programas:



CARACTERIZAÇÃO 
PRESSUPOSTOS
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A partir dos pressupostos legais, as ações das OSCs que ofertam ADGD,
atuam sob o prisma de políticas integradas principalmente nos âmbitos
da saúde, educação e programas/projetos de inclusão ao mundo do
trabalho e geração de renda, sem prejuízo das demais políticas
referentes a outras dimensões da vida das pessoas, desde que alvos
preferenciais da política de assistência social. Cabe ressaltar que
intervenções intersetoriais possibilitam uma visão integral das múltiplas
expressões da questão social.  



Caracterização
PARA SER CONSIDERADO ADGD:

A dimensão ética e política da defesa de direitos perpassa todas

as ofertas e atenções da política pública de assistência social,

sem prejuízo daquelas atividades, iniciativas ou organizações

constituídas especificamente para esse fim. Isso quer dizer, que

mesmo que sua Organização desenvolva serviços tipificados, na

sua essência, a Organização defende e garante direitos.

21

A Assistência social segue a lógica que o ADGD precisa ser
um espaço aberto e heterogêneo, inclusive para a
construção de novos direitos, na perspectiva do trabalho
intersetorial entre as políticas públicas. Por conseguinte,
considerou-se pertinente caracterizar ao invés de tipificar
essas ofertas.
Patricia Ortiz Quintanilha

As atividades de ADGD compõem o conjunto

das ofertas e atenções da política pública de

assistência social articuladas à rede

socioassistencial, por possibilitarem a abertura

de espaços e oportunidades para o exercício

da cidadania ativa, no campo socioassistencial,

a criação de espaços para a defesa dos direitos

socioassistenciais, bem como o fortalecimento

da organização, autonomia e protagonismo do

público-alvo.

ATIVIDADES
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O semiárido
nordestino, o norte de
Minas Gerais e o
interior da região sul
apresentam elevado
número de
organizações que
atuam no ADGD.

Fonte: CNEAS, maio de 2018

PRINCIPAIS ATIVIDADES

Entre as principais atividades estão a promoção da defesa

de direitos estabelecidos, ações de desenvolvimento

voltadas para a geração de renda, projetos de inclusão

cidadã e de enfrentamento a pobreza.

NÚMERO DE OSCs IDENTIFICADAS COMO
ADGD
Segundo o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência

Social - CNEAS, existem atualmente mais de 19 mil OSCs

com atuação reconhecida no SUAS e cerca de 21% de suas

ofertas estão identificadas como atividades de

Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos. Vale

ressaltar que são mais de 10 mil ofertas distribuídas em

1.367 municípios, indicando sua relevância para a política

de assistência social.

ESTATÍSTICA - ADGD



ASSESSORAMENTO
ORGANIZAÇÕES DE ASSESSORAMENTO

São aquelas que, de forma

continuada, permanente e planejada,

prestam serviços e executam

programas ou projetos voltados

prioritariamente para o fortalecimento

dos movimentos sociais e das

organizações de usuários, formação e

capacitação de lideranças, dirigidos

ao público da política de assistência

social, nos termos da Lei nº 8.742, de

1993, e respeitadas as deliberações

do CNAS.
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ASSESSORAMENTO
PÚBLICO ALVO

Famílias de usuários, OSCs,

Prefeituras Municipais, Produtores

Rurais e Urbanos e Movimentos

Sociais que guardam relação com

direitos socioassistenciais ou projetos

voltados prioritariamente para o

fortalecimento dos movimentos

sociais e das organizações de

usuários, formação e capacitação de

lideranças, dirigidos ao público da

política de assistência social, nos

termos da Lei nº 8.742, de 1993, e

respeitadas as deliberações do CNAS.
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*A SEGUIR, O PÚBLICO PRIORITÁRIO
DO ASSESSORAMENTO.
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Famílias e Indivíduos
Em  situação de vulnerabilidade e 

riscos pessoais e sociais.

Grupos e 
organizações de 
usuários

Movimentos sociais

Organizações
Com atuação preponderante ou 

não na área de assistência social.
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Político

Técnico

Administrativo

Financeiro

TIPOS DE ASSESSORAMENTO

TIPOS DE ASSESSORAMENTO



ASSESSORAMENTO

As OSCs que atuam com o

assessoramento técnico, político,

administrativo e financeiro a outras

organizações têm o potencial de

ofertar metodologias eficientes e

eficazes, suportes financeiros e

orientações relevantes às OSCs de

atendimento e até mesmo para o

Estado, fomentando estímulos na

ampliação das ações

socioassistenciais, qualificação dos

serviços e capacitação dos recursos

humanos envolvidos e,

principalmente, na adequação e

orientação dos serviços para as

organizações executoras dos

serviços.
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ASSESSORAMENTO
OBJETIVO GERAL

Estimular, fortalecer, capacitar,

prestar assessoramento e realizar o

monitoramento e avaliação de

organizações de usuários, OSC´s

assistenciais e gestões

governamentais, observado o

disposto na lei nº 13.019/2014.
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ASSESSORAMENTO
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Fortalecer a participação,

autonomia e protagonismo de

movimentos sociais, organizações

grupos populares e de usuários; 

Identificar as potencialidades,

mobilizar, organizar grupos e

lideranças locais, por meio de sua

articulação com a política de

assistência social e demais

políticas públicas; 

Subsidiar a intervenção nas

instâncias e espaços de

participação democrática;

Fortalecer e qualificar as

Organizações quanto ao seu

planejamento, captação de

recursos, gestão, monitoramento,

avaliação, oferta e execução dos

serviços, programas, projetos e

benefícios socioassistenciais 

E para sua atuação na defesa e

garantia de direitos.
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Ações articuladas de

assessoramento técnico, jurídico,

contábil e fiscal, articulação e

representação aos órgãos de

defesa de direitos, orientação,

formação e acompanhamento das

atividades de atendimento

socioassistencial, capacitação de

lideranças das comunidades

tradicionais e de grupos sociais de

defesa de direitos.

Principais 
características

ASSESSORAMENTO
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Fortalecimento da cidadania dos

usuários;

Qualificação da intervenção e

protagonismo dos sujeitos nos

espaços de participação

democrática, como conselhos,

comissões locais, conferências,

fóruns, audiências públicas, entre

outros;

Efetivação de direitos e ampliação do

acesso à proteção social;

Qualificação dos serviços, programas,

projetos e benefícios ofertados pela

rede socioassistencial;

Fortalecimento e autonomia dos

sujeitos, grupos e comunidades por

meio das redes de produção solidária

regional/local;

Utilização de tecnologias inovadoras;

Socialização dos conhecimentos

produzidos junto aos diferentes

atores da política de assistência

social;

Incidência na redução da pobreza e

demais vulnerabilidades e riscos

sociais.

Assessoramento

IMPACTOS

31

Os impactos 
serão os 

mesmos para 
todas as 

ofertas de 
ADGD



Objetivos: aprimorar o desempenho

das OSCs no atendimento aos

usuários do SUAS, propiciar a troca

de informações sobre métodos e

ações entre as organizações,

gestores e conselhos.

Público: OSCs socioassistenciais,

grupos de trabalhadores e usuários

do SUAS.

Principais características:

Implantação de tecnologias e

métodos para o aprimoramento dos

serviços e atendimento ao público

usuário, estudo e disseminação de

projetos inovadores voltados para a

melhoria de desempenho das OSCs

socioassistenciais, intercâmbio de

experiências sobre projetos e

programas inovadores na área de

Assistência Social.

Sistematização e disseminação
de projetos inovadores de
inclusão cidadã, que possam
apresentar soluções alternativas
para enfrentamento da pobreza,
a serem incorporadas nas
políticas públicas

PROJETOS
INOVADORES
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DGD



Objetivos: Favorecer a inserção

ao mundo do trabalho, por meio

da identificação de

potencialidades do território,

assim como o desenvolvimento

do empreendedorismo e da

capacidade de autogestão;

prestar assessoramento na área

da assistência social. Mobilizar,

engajar e assessorar

organizações locais e moradores

de territórios com escassa

infraestrutura social em projetos

de melhoria de vida.

Público: Famílias e indivíduos em

situação de vulnerabilidade e

riscos pessoais e sociais,

pequenos produtores, grupos e

organizações de usuários no

meio urbano e rural.

Estímulo ao desenvolvimento
integral sustentável das
comunidades, cadeias
organizativas, redes de
empreendedorismo e à geração
de renda

DESENVOLVIMENTO

33

DGD



Principais características: ações

de planejamento, estruturação,

monitoramento e avaliação das

ações de inclusão produtiva em

âmbito local; articulação com o

sistema público do trabalho,

emprego e renda; mobilização e

capacitação de famílias e

comunidades; desenvolvimento

de projetos, programas e ações

com pequenos produtores rurais

e urbanos e suas famílias para a

promoção da segurança

alimentar e nutricional nas

comunidades; assistência social

e técnica voltada para inclusão

produtiva; preparação para o

trabalho.

Estímulo ao desenvolvimento
integral sustentável das
comunidades, cadeias
organizativas, redes de
empreendedorismo e à geração
de renda

DESENVOLVIMENTO
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DGD



Objetivos: Produzir e disseminar

na sociedade estudos sobre

direitos sociais; produzir

conhecimentos para nortear

programas e projetos de

capacitação; desenvolver

estudos e pesquisas sobre

povos tradicionais em situação

de risco para subsidiar atuação

junto a essas populações;

disseminar informações sobre

boas práticas das organizações

socioassistenciais.

Público: grupos usuários da

Assistência Social, gestores,

trabalhadores do SUAS,

instituições de ensino e OSCs

socioassistenciais.

Produção e socialização de
estudos e pesquisas que
ampliem o conhecimento da
sociedade sobre a política de
assistência social e os direitos de
cidadania

PESQUISA
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Principais características:

sistematização de

conhecimentos sobre povos

tradicionais; produção de

estudos sobre segmentos

usuários da assistência social;

Organização de oficinas, debates

e encontros para disseminação

de informações sobre as

garantias sociais referentes aos

subsídios governamentais e

serviços socioassistenciais

oferecidos.

Produção e socialização de
estudos e pesquisas que
ampliem o conhecimento da
sociedade sobre a política de
assistência social e os direitos de
cidadania

PESQUISA
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Objetivos: garantir direitos sociais

já regulamentados, fortalecer o

protagonismo da sociedade civil

na defesa de direitos.

Público: usuários do SUAS e suas

famílias, Organizações da

Sociedade Civil que atuam na

defesa de direitos.

Principais características:

articulação e interlocução com

órgãos públicos e privados de

defesa de direitos; mobilização e

participação de grupos, famílias

e OSCs em torno da defesa de

direitos estabelecidos.

Promoção da defesa de direitos
já estabelecidos através de
distintas formas de ação e
reivindicação na esfera política e
no contexto da sociedade

DEFESA DE 
DIREITOS
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Objetivos: aperfeiçoar o

sistema Socioassistencial para

atendimento de demandas

sociais. 

Público: Organizações de

ADGD, grupos sociais, famílias

e usuários do SUAS e

beneficiários dos subsídios

assistenciais. 

Principais características:

construção de parâmetros e

indicadores para avaliação do

alcance das ações de ADGD

quanto a resultados a serem

perseguidos junto ao público

usuário, mediante

comparações nacionais e

internacionais. Intercâmbio de

experiências. Elaboração de  

 propostas em cooperação

com a sociedade civil em torno

do tema.

Reivindicação da construção de
novos direitos fundada em novos
conhecimentos e padrões de
atuação reconhecidos nacional e
internacionalmente

NOVOS
DIREITOS
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Objetivos: aprimorar o sistema

de defesa de direitos

socioassistenciais, capacitar

integrantes da rede

SUAS/privada.

Público: organizações de

defesa de direitos,

conselheiros da Assistência

Social; trabalhadores do

SUAS/rede privada,

associações de pessoas com

deficiência, dentre outros.

Principais características:

utilização de parcerias para

capacitar a rede SUAS e o

controle social; programas de

capacitação de

conselheiros/sociedade civil.

Formação político cidadã de
grupos de usuários da política de
Assistência Social

FORMAÇÃO
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Objetivos: estabelecer

instrumentos de monitoramento

sobre violações de direitos;

tornar público informações

sobre violações de direitos;

Públicos: grupos sociais,

famílias, organizações sociais

de ADGD.

Principais características:

intercâmbio de informações

com órgãos que lidam com a

temática (Ministério Público,

Corregedorias, Conselhos,

dentre outros)

Desenvolvimento de ações de
monitoramento e controle social
sobre o alcance de direitos
socioassistenciais e a existência de
suas violações, tornando públicas as
diferentes formas em que se
expressam e requerendo do poder
público serviços, programas e
projetos de assistência social.

MONITORAMENTO
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Recursos Humanos

As equipes do SUAS são descritas

na Norma Operacional Básica de

Recursos Humanos (NOB/RH -

SUAS), de 2006. Além da NOB,

temos a Resolução CNAS n°

17/2011 e a Resolução CNAS n°

9/2014, que tratam,

respectivamente, dos

profissionais de nível superior e de

nível médio e fundamental que

fazem parte das equipes. 
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Recursos Humanos

As ofertas de ADGD por si só não

demandam formação específica de

equipe de referência da Organização,

tanto em termos de categorias

profissionais quanto quantidade de

trabalhadores envolvidos. O

Assessoramento é singular,

determinando a constituição das

equipes de acordo com as

especificidades das ofertas previstas

em seus planos de trabalho. Os

municípios que possuem resoluções

que regulamentam a necessidade de

um profissional de serviço social na

equipe de referência para as

Organizações, deverá considerar os

parâmetros desta caracterização,

observando a especificidade do

assessoramento a ser realizado pela

OSC.
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Recursos Humanos

Dado o caráter heterogêneo e diverso

das ações de ADGD, a composição

das equipes de profissionais

capacitados poderá variar de acordo

com as especificidades dos territórios

e demandas sociais. Nesse sentido, as

organizações poderão definir os

perfis, as formações e os atributos

essenciais ao desenvolvimento das

ações, desde que tenham como base

norteadora a NOB-RH/SUAS. Vale

reforçar que a capacidade de exercer

a atividade de assessoramento por

parte da Organização está refletida

numa equipe bem articulada.
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Recursos Humanos

A Resolução n° 17/2011 ratifica a

equipe de referência definida pela

Norma Operacional Básica de

Recursos Humanos do SUAS - NOB-

RH/SUAS e reconhece as categorias

profissionais de nível superior para

atender as especificidades dos

serviços socioassistenciais e das

funções essenciais de gestão do

Sistema Único de Assistência Social -

SUAS (CNAS). 
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Já a Resolução n° 09/2014 Ratifica e
reconhece as ocupações e as áreas de
ocupações profissionais de ensino médio e
fundamental do SUAS, em consonância
com a Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos do SUAS – NOB-
RH/SUAS (CNAS). 



Recursos Humanos
QUEM SÃO OS PROFISSIONAIS QUE 
FAZEM PARTE DA EQUIPE?

O SUAS conta com profissionais de

nível fundamental, médio e superior.

Esses profissionais estão previstos

pelas Normas Operacionais do SUAS -

NOB RH de 2006.

Depois da NOB tiveram algumas

atualizações como a Resolução

17/2011 do CNAS, que reconhece as

categorias de profissionais de nível

superior para atender as

especificidades dos serviços

socioassistenciais e funções

essenciais da gestão do SUAS.
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Na Proteção Social Básica
obrigatoriamente devem existir os
profissionais de serviço social e psicologia.
Já na Proteção de Média Complexidade:
Assistente Social, Psicólogo e
Advogado.



RACISMO 
ESTRUTURAL E O 
PÚBLICO-ALVO DA
APROSES

O RACISMO
A sociedade contemporânea tem o racismo como

elemento estrutural para produzir e reproduzir nos seus

diferentes âmbitos, as múltiplas formas de desigualdade e

de violência na vida social. Com a percepção de que raça

é um elemento substancialmente político.
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Racismo
CONCEITUAÇÃO DO TEMA

Opera de forma que seja naturalizada

e legitimada a segregação racial, e é

evidenciado através de práticas

conscientes ou inconscientes que se

findam em desvantagens ou

privilégios para esses indivíduos com

base na raça. A raça, sendo entendida

aqui, de duas maneiras, como

característica biológica, em que, a

identidade racial será atribuída por

algum traço físico, ou como,

característica étnico-cultural, em que,

a identidade será associada à origem

geográfica ou a costumes, assim

surge um determinismo biológico e

geográfico manifestando o racismo

científico.
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Racismo
INSTITUCIONAL

É por meio do racismo institucional que o

Estado e as demais instituições

estendem o seu poder sobre toda a

sociedade, é uma forma de consolidar a

supremacia branca, já que, por meio das

formulações de regras e imposições de

padrões sociais, eles atribuem privilégios

aos brancos, a fim de manter a ordem

social (racista) vigente. Como

componente orgânico que integra a

organização política, econômica e

jurídica da sociedade, o racismo

estabelece condições sociais para que

certos grupos sociais sejam

discriminados de forma sistemática. Esse

racismo moderno tem uma ligação com o

colonialismo, através da sua concepção

de inferioridade natural reforçada pelo

cientificismo de teorias biológicas de

raça, em que, aspectos biológicos e

fisiológicos os tornavam inferior. 
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Racismo
 IMIGRANTES

Na Revolução Haitiana é possível notar

que o projeto liberal-iluminista não aderia

a teoria de que todos os seres humanos

eram iguais, alguns nem mesmo eram

reconhecidos como pessoas, por seus

traços, como cor da pele. Foram

necessárias diversas reivindicações pela

liberdade em diferentes países como o

Haiti especificamente, mas não

exclusivamente, o preço por essa

liberdade reverbera até os dias atuais

através da crise política e econômica no

país, forçando a migração dos haitianos

para o Brasil em busca de melhores

condições de vida.
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Racismo
IMIGRANTES

Para uma melhor compreensão do

assunto, é necessário entender cada

conceito. De acordo com o Instituto

Migrações e Direitos Humanos (IMDH) o

"Imigrante é o indivíduo que, deslocando-

se de onde residia, ingressou em outra

região, cidade ou país diferente do de

sua nacionalidade, ali estabelecendo sua

residência habitual, em definitivo ou por

período relativamente longo". Já para o

termo Migrante, o IMDH afirma que,

"Migrante é toda a pessoa que se

transfere de seu lugar habitual, de sua

residência comum para outro lugar,

região ou país. É um termo

freqüentemente usado para definir as

migrações em geral, tanto de entrada

quanto de saída de um país, região ou

lugar, não obstante existam termos

específicos para a entrada de migrantes

– Imigração – e para a saída –

Emigração.  
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Racismo
 IMIGRANTES

É comum, também, falar em “migrações

internas”, referindo-se aos migrantes que

se movem dentro do país, e “migrações

internacionais”, referindo-se aos

movimentos de migrantes entre países,

além de suas fronteiras. " Já o termo,

Refugiado, segundo o art. 1-A da

Convenção de Genebra sobre o Estatuto

dos Refugiados, de 1951 e seu protocolo

de 1967 é “Toda a pessoa que, devido a

fundados temores de ser perseguida por

motivos de raça, religião, nacionalidade,

pertença a determinado grupo social ou

opiniões políticas, se encontre fora do

país de sua nacionalidade e não possa

ou, por causa de ditos temores, não

queira valer-se da proteção de tal país”,

além disso, segundo a Lei 9474/97, artigo

1º, inciso III também é considerada

refugiada “a pessoa que, devido a grave

e generalizada violação de direitos

humanos, é obrigada a deixar seu país de

nacionalidade para buscar refúgio em

outro país”.
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Racismo
 IMIGRANTES

Segundo a ACNUR (Agência da ONU

para refugiados) o correto é utilizar o

termo "refugiados" quando nos referimos

a pessoas que fugiram da guerra ou

perseguição e cruzaram uma fronteira

internacional. E dizer "migrantes" quando

nos referimos a pessoas que se

deslocaram por razões que não se

encaixam na definição legal de

refugiado. Através dos dados do

Observatório das Migrações

Internacionais é possível desvelar que

entre 2011 e 2019, 1.085.673 imigrantes

adentraram no país, sendo estes em sua

maioria do gênero masculino e em idade

ativa com grau de escolaridade médio e

superior. 
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Racismo
 IMIGRANTES

Os dados expressam, como o racismo é

presente no cotidiano desses sujeitos, já

que, os migrantes de raça amarela, em

sua maioria asiáticos, e de raça branca,

como europeus e norte-americanos,

receberam nesses últimos anos

rendimentos muito superiores aos da

raça preta, de origem centro-americana

ou caribenha e africana, e também

pardas, como os povos originários da

América do Sul. Nesses anos, foi

constatado que a parcela de 10% de

migrantes brancos e/ou amarelos

recebeu o equivalente a 30,6 vezes o que

recebeu a parcela de 40% dos migrantes

pretos e pardos, de acordo com os dados

do Censo Demográfico 2010 e da PNAD

2015, a composição de migrantes no

mercado de trabalho informal é

composta sobretudo por haitianos e

africanos que cumprem jornadas de

trabalho maiores que 44 horas e

encontram-se em ocupações que exigem

menor qualificação do que possuem,

acarretando em um crescimento no setor

informal dessa população de 67,1%.
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Racismo
ESCRAVIDÃO MODERNA

A escravidão moderna é uma realidade

no Brasil, já que, apesar da abolição da

escravatura, as pessoas ainda vivem em

situações análogas à escravidão, tendo

seus direitos e garantias constitucionais

violados. Não é possível desvencilhar a

escravidão da história brasileira, já que,

entre 1502 e 1860, mais de 9 milhões e

meio de africanos foram transportados

para as Américas e o Brasil se tornou o

maior importador de homens pretos. Não

obstante, os povos originários também

tiveram sua liberdade furtada, é

importante reconhecer que apesar dessa

liberdade ter sido conquistada após a

proclamação da Lei Áurea, a vida pós-

escravidão apresenta até os dias atuais

muitos desafios, visto que, a lei não

trouxe medidas efetivas para essa

população que foi expropriada de tudo. 
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Racismo
ESCRAVIDÃO MODERNA

De certa forma, houve apenas uma

mudança na forma que a escravidão

passou a ser executada, se antes era

realizada partir da compra e venda,

agora é através do aliciamento. Ademais,

com o alta índice de desemprego é

possível realizar a troca dessa pessoa

mais facilmente, tornando-se

descartável, além de ser explorada sem

nenhum retorno financeiro e sem

garantias básicas para a sua

subsistência. Desde 1995, quando o

Brasil reconheceu diante das Nações

Unidas a persistência do trabalho

escravo até o mês de Setembro de 2022,

a Inspeção do Trabalho no Brasil

alcançou 59.231 pessoas em trabalho

análogo a escravidão no Brasil e ao todo

foram R$ 126.646.805,81 de verbas

salariais e rescisórias pagas as

trabalhadores no momento dos resgates.
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Racismo
TRÁFICO HUMANO 

O tráfico de seres humanos, hoje é

considerado uma forma de escravidão

moderna. Segundo o Protocolo Relativo à

Prevenção, Repressão e Punição do

Tráfico de Pessoas, ele é caracterizado

pelo "recrutamento, transporte,

transferência, abrigo ou recebimento de

pessoas, por meio de ameaça, uso da

força e outras formas de coerção, de

rapto, de fraude, de engano, do abuso de

poder ou de uma posição de

vulnerabilidade, de dar ou receber

pagamentos ou benefícios para obter o

consentimento para uma pessoa ter

controle sobre outra pessoa, para o

propósito de exploração, que inclui

prostituição, exploração sexual,

trabalhos forçados, escravidão, remoção

de órgãos e práticas semelhantes."
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Racismo
TRÁFICO HUMANO 

Além do mais, dentro do conceito de

tráfico de pessoas, há o crime de

contrabando de migrantes que envolve a

obtenção de benefício financeiro ou

material pela entrada ilegal de uma

pessoa num Estado no qual essa pessoa

não seja natural ou residente. O

contrabando de migrantes afeta quase

todos os países do mundo. Ele mina a

integridade dos países e comunidades e

custa milhares de vidas a cada ano. A

diferença entre o contrabando de

migrantes e o tráfico de pessoas é que,

no contrabando de migrantes, mesmo em

condições perigosas e degradantes,

envolve o conhecimento e o

consentimento da pessoa

contrabandeada sobre o ato criminoso. 
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Racismo
TRÁFICO HUMANO 

No tráfico de pessoas, o consentimento

da vítima de tráfico é irrelevante para

que a ação seja caracterizada como

tráfico ou exploração de seres humanos,

uma vez que ele é, geralmente, obtido

sob malogro ou dano. O contrabando

termina com a chegada do migrante em

seu destino, enquanto o tráfico de

pessoas envolve, após a chegada, a

exploração da vítima, para obtenção de

algum benefício ou lucro, por meio da

exploração. De um ponto de vista prático,

as vítimas do tráfico humano tendem a

ser afetadas mais severamente e

necessitam de uma proteção maior.

Contrabando de migrantes é sempre

transnacional, enquanto o tráfico de

pessoas pode ocorrer tanto

internacionalmente quanto dentro do

próprio país.
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Racismo
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Para além do setor informal de

produção, havia um contingente de

pessoas que não estavam nos dados

oficiais do país. Absurdamente, não

havia dados sobre a população em

situação de rua no censo demográfico

decenal, nem nas contagens

populacionais periódicas, pois estas,

nem incluíam em seus objetivos a

averiguação do número total da

população não domiciliada. Esta

ausência de dados prejudicava a

implementação de políticas públicas

voltadas para esta população, além

de reproduzir a invisibilidade social da

mesma no que tange as políticas

sociais. 
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Racismo
 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

A partir do Censo Nacional sobre a

População em Situação de Rua (Censo

Pop Rua) realizado em 2008 foi possível

subsidiar a formulação da Política

Nacional para População em Situação de

Rua (Decreto nº 7.054/2009), esta que

definiu um conceito de população em

situação de rua correlacionado com a

condição de pobreza, vínculos

fragilizados e rompidos, falta de moradia

regular e uso de espaço público para

moradia e sustento, isto é, a expressão

mais radical da questão social

proveniente da relação de exploração

capital x trabalho. Não obstante, de

acordo com o Cadastro Único (Cad

Único) 67% dessa população comumente

conhecida como um exército industrial de

reserva, são negros, estes ocupam os

territórios das ruas desde o período

escravocrata, sendo historicamente

desapossado das condições essenciais

para atender minimamente suas

necessidades básicas. 
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Racismo
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

A sociedade capitalista possui a

desigualdade e a exploração de gênero,

raça/etnia e classe como elementos

fundantes, possui diversas formas de

violência contra a mulher, sejam elas,

violência física, psicológica, sexual,

obstétrica, patrimonial ou social, estas

não são geradas apenas através das

relações individuais, e sim, por meio das

relações sociais de gênero, classe e raça

que foram fortalecidas estruturalmente

pela sociedade patriarcal-racista.

Mediante a estas relações foi-se

naturalizando essas situações de

violências às mulheres, devido a essa

sociedade que é interposta pela

exploração, opressão e apropriação das

mesmas, influindo a um cotidiano de

violação de direitos e a uma busca

constante de dignidade para contrapor a

esse sistema patriarcal que privilegia os

homens em detrimento das mulheres. 
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Racismo
MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Essa sociedade é fortalecida pela

necessidade do sistema capitalista de

perpetuar o patriarcado para o

funcionamento útil da sua lógica de

produção e reprodução.  É necessário

entrelaçar a raça e classe ao gênero

para visualizar os diversos tipos de

opressões existentes na sociedade, já

que, as mulheres pretas são as mais

vulneráveis à violência sexual e ao

feminicídio. Segundo o último Atlas da

Violência realizado em 2021 pelo Instituto

de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),

em 11 anos a taxa de mortalidade de

mulheres negras comparadas a não

negras subiu 17,3% chegando a taxa

superior de 65,8%, esses dados oficiais

reforçam que a morte das mulheres

brasileiras tem cor e a invisibilidade

destas em posições de poder,

especialmente na política, acarreta no

esquecimento das suas lutas e

nebulosidade de políticas eficazes para

combater suas mortes.
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APROSES

A APROSES - Assistência e promoção

Social Exército de Salvação é uma

organização não governamental de

natureza preponderantemente

assistencial e com ações educacionais,

sem fins lucrativos, com os seguintes

objetivos:

 

Assistencial

Proteção às famílias, à maternidade,

infância, adolescência e às pessoas em

vulnerabilidade e risco social em geral;

compreende ainda a organização e

manutenção de centros de assistência

social e serviços à comunidade.

 

Educacional

Criação e manutenção de centros de

educação infantil.

No cumprimento de seus objetivos, a

APROSES não faz distinção de raça, cor,

credo, gênero e religião.
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APROSES
PROJETOS, PROGRAMAS, ATIVIDADES, 
AÇÕES E OFERTAS EM ADGD

No que tange a Política Pública de

Assistência Social, a referida OSC

desenvolve ofertas de Serviços de

Convivência e Fortalecimento de

Vínculos, Acolhimento Institucional,

Assessoramento, Defesa e Garantia de

Direitos.

Nas próximas páginas, serão descritas

quais ações a Organização Assistência e

Promoção Social Exército de Salvação

desenvolve no que tange ao ADGD.
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APROSES
CENTRO INTEGRADO JOÃO DE PAULA  

A unidade fica localizada no bairro da

Glória - Joinville, o serviço é ofertado

para a comunidade imigrante e residente

do território local, em sua maioria

haitiana. As atividades buscam fortalecer

o indivíduo enquanto ser social, sem tirar

o foco na matricialidade sociofamiliar e

fortalecimento de vínculos comunitários,

com vistas ao seu protagonismo social e

comunitário. As atividades ofertadas são:

atividades de português, corte e costura,

inclusão digital, atendimento social,

orientações e encaminhamento para

rede de serviços de acordo com

demanda apresentada. Atualmente a

unidade conta no quadro de RH com

psicóloga, educador social e assistente

social.
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APROSES
PROJETO RANCHO DO SENHOR

A unidade fica localizada no bairro do

Bosque da Saúde - São Paulo. O serviço

no programa "FloreSer" é ofertado para

crianças, adolescentes e jovens de

diversos gêneros, com faixa etária a

partir dos 06 a 25 anos, grávidas e não

gestantes, jovens pais e seus familiares

em situação de alta vulnerabilidade

social. As atividades buscam fortalecer a

função protetiva da família prevenindo

agravos que possam provocar o

rompimento de vínculos familiares e

sociais e desenvolver ações junto a

crianças e adolescentes de diversos

gêneros, adolescentes gestantes, jovens

mães e lactantes.
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APROSES
PROJETO RANCHO DO SENHOR

As atividades ofertadas no Florescer são:

palestras, encontros e atendimentos

psicossociais, relatórios e visitas

domiciliares. Atualmente a unidade conta

no quadro de RH com dois psicólogos.
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APROSES
CENTRO DE APOIO À FAMILIA VILA TORRES

A unidade fica localizada no bairro da

Prado Velho - Curitiba. O serviço é

ofertado para as mulheres vinculadas

a cooperativa e demais moradores do

Território. As atividades buscam

estimular a discussão sobre direitos e

deveres dentro da comunidade e da

sociedade e estimular o

desenvolvimento de potencialidades,

habilidades e bons tratos em família

(Metodologia CLAVES). As atividades

ofertadas são: oficinas, palestras,

rodas de conversa, visitas a espaços

públicos e oficina CLAVES.

Atualmente a unidade conta no

quadro de RH com uma Assistente

Social.
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APROSES
CENTRO SOCIAL PROJETO TRÊS CORAÇÕES

A unidade fica localizada no bairro da

Liberdade - São Paulo, o serviço é

ofertado para população adulta em

situação de rua, independente do gênero,

do entorno da região central da cidade

de São Paulo. As atividades buscam a  

 reconstrução das responsabilidades e

senso de utilidade através de:

autoestima, autonomia e cidadania,

permitir o resgate de valores pessoais e o

processo de (re) inserção social e

desenvolver a consciência de cidadania

e, continuamente capacitar com

qualidade técnica administrativa e

operacional administradores e

funcionários. As atividades ofertadas

são: acolhida e escuta, orientações e

encaminhamentos para a rede de

serviços, palestras, oficinas e

atendimentos sociais. Atualmente a

unidade conta no quadro de RH com

assistente social, psicólogo, e orientador

socioeducativo.
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APROSES
PROJETO PONTES

A unidade fica localizada no bairro da

Boa Vista - Roraima, o serviço é ofertado

para migrantes e refugiados em situação

de vulnerabilidade social na cidade de

Boa Vista, sejam famílias com mulheres,

jovens, idosos, pessoas com deficiência

e/ ou população LGBTQIA+. As atividades

buscam socializar o acesso a serviços de

proteção e bem-estar, reforçar

capacidades para a efetivação de

direitos e fortalecer a autonomia, a

prevenção e resposta a violência

baseada em gênero (VBG) e promover o

protagonismo econômico para mulheres

em vulnerabilidade social pertencentes

às comunidades migrantes, refugiadas e

de acolhimento institucional. As

atividades ofertadas são: oficina CLAVES

nas escolas e grupos comunitários

diversos, acesso as redes

socioassistenciais, treinamento

comunitário em direitos humanos.
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Direitos Humanos 
Em 10 de dezembro de 1948, em Paris, na França, dos então
58 membros das Nações Unidas (ONU), 48 votaram pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração
Universal dos Direitos Humanos tinha como base os
conceitos da lei natural e dos direitos naturais. Aqueles que a
redigiram basearam-se na tradição filosófica de, entre
outros, Aristóteles (grego), Cícero (romano) e Tomás de
Aquino (da tradição da lei natural do catolicismo medieval).
Filósofos como John Locke, Thomas Hobbes e Francisco
Suarez desenvolveram ainda mais os conceitos da lei natural
e direitos naturais durante o Iluminismo do século XVIII. A
ideia central que sustentava a lei natural e os direitos
naturais era que, embora as pessoas pertençam a muitas
culturas e nações diferentes, elas estão unidas por uma
ordem moral, e os direitos são parte dessa ordem moral
universal.
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Direitos Humanos
A Declaração Universal dos Direitos

Humanos foi levantada sobre estes

fundamentos. Foi traduzida para mais de

500 idiomas e contém 30 artigos.

Resumindo a Declaração Universal dos

Direitos Humanos, a ONU declara: “Os

direitos humanos são inerentes a todos

os seres humanos, qualquer que seja sua

nacionalidade, local de residência,

gênero, origem étnica, cor, religião,

idioma, etc. Todos somos igualmente

merecedores de nossos direitos

humanos, sem discriminação”. No

entanto, há uma necessidade de

entender os direitos humanos como além

de apenas direitos civis e políticos, afim

de abranger também os direitos sociais,

econômicos, sexuais, reprodutivos,

culturais e ambientais, para denunciar as

situações de exploração e opressão

vividas por aqueles socialmente

excluídos desses direitos por causa de

sua cor e gênero. 
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Direitos Humanos
No Brasil, essa luta pelos direitos

humanos é indispensável, devido aos

limites e contradições impostas por uma

sociedade tão desigual e que infringe

diariamente os direitos humanos e o

princípio de dignidade, através da lógica

da propriedade privada que impossibilita

condições socioeconômicas iguais a

todos, além da existência de um racismo

e patriarcado histórico. Na conjuntura

atual, claramente conservadora e

reacionária com fortes marcas de uma

formação sócio-histórica racista e

patriarcal faz-se necessário a existência

de maneiras de defesa da dignidade

humana de grupos socialmente

discriminados como as mulheres,

principalmente as negras e indígenas,

pobres, e LGBTQIA+.
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