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Apresentação

No dia 15 de Maio comemoramos o dia do assistente social.

Nesta edição da Coleção Presta Atenção! vamos falar sobre este 

profissional  fundamental para a garantia e a construção do acesso ao 

direito social.

O AfroReggae defende a valorização e a importância de cada assistente 

social que, atuando em políticas públicas, trabalha dia a dia para que a 

desproteção social seja superada.

O Serviço Social tem uma longa e histórica relação com programas sociais 

de saúde, habitação, assistência social, combate a pobreza.

Os assistentes sociais atuam dia a dia em todo Brasil para que a realidade 

possa ser transformada.

Os assistentes sociais atuam dia a dia em todo Brasil frente a inúmeras 

contradições sociais.

São profissionais fundamentais para as mudanças que o Brasil está 

construindo dia a dia em projetos, programas e ações que não seriam 

possíveis sem o papel fundamental do assistente social.

Marcelo Reis Garcia



1- O assistente social é um profissional de nível superior. 

2 -Os assistentes sociais trabalham 
com contradições sociais graves. 



3- Os assistentes sociais 
trabalham em unidades de 

saúde. 

4 - Os assistentes sociais trabalham em 
programas de habitação. 
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Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

LOASLei Orgânica de
Assistência Social

7- Os assistentes sociais 
realizam grupo com famílias. 

6- Os assistentes sociais não fazem 
caridade e nem filantropia. Eles 

garantem os direitos sociais. 

5 - Os assistentes sociais trabalham na 
Política de Assistência Social. 



10 - Os assistentes sociais devem 
sempre avaliar seu trabalho com os 

usuários. 

9 - Os assistentes sociais realizam 
visitas domiciliares. 
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8- Os assistentes sociais realizam 
reuniões comunitárias. 



Márcio se formou em Serviço Social no início da década de 90.

Nos tempos de faculdade não conseguia entender o que de fato um assistente 

social fazia,  pois dentro da faculdade só escutava críticas à profissão.

Na verdade,  tudo que Márcio escutava na faculdade era contra o Serviço Social.

Márcio acreditava na profissão e resolveu buscar outros caminhos. Entendeu logo 

que o papel do Serviço Social está ligado à proteção social.

Já formado, foi trabalhar em uma favela muito violenta.

Sabia que precisa compreender as principais desproteções sociais daquela 

comunidade e construir alternativas e acesso aos direitos sociais não conquistados.

Márcio tem 22 anos de formado e não desiste de acreditar na importância da 

profissão. 

Gosta da prática social. 

Acredita na importância do seu trabalho e se prepara dia a dia para construir 

respostas e soluções para cada contradição social que precisa enfrentar.

Márcio defende que o Serviço Social tem objeto próprio de trabalho e que este é a 

proteção social.

Uma história real...
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