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RESUMO 
O contexto de isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 
trouxe a necessidade de buscar alternativas de acesso às políticas 
públicas, especialmente a política de Assistência Social. Assim, este 
artigo busca identificar como o uso de recursos tecnológicos se 
caracteriza como uma ferramenta de garantia de direitos ao promover 
a democratização do acesso às políticas públicas no contexto da 
pandemia, para tanto recorreu a procedimento metodológico da análise 
bibliográfica e documental acerca da temática. Os resultados alcançados 
apontaram para a expansão de demandas para a política de Assistência 
Social no contexto de pandemia, bem como para necessidade de torná-
la mais acessível aos seus usuários finais de modo que estes possam 
estar engajados em todos os seus níveis de planejamento e execução. 
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ABSTRACT 
The context of social isolation caused by the Covid-19 pandemic brought 
the need to seek alternatives for access to public policies, especially the 
Social Assistance policy. Thus, this article seeks to identify how the use 
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of technological resources is characterized as a tool for guaranteeing 
rights by promoting the democratization of access to public policies in 
the context of the pandemic, for that purpose it resorted to a 
methodological procedure of bibliographic and documentary analysis on 
the theme. The results achieved pointed to the expansion of demands 
for the Social Assistance policy in the context of a pandemic, as well as 
the need to make it more accessible to its end users so that they can be 
engaged at all levels of planning and execution. 
 

 
Keywords: Technology. Social assistance. Pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Entre as estratégias adotadas por Estados como meios para viabilizar a efetivação dos 

direitos humanos estão as políticas públicas. Delimitadas de acordo com as especificidades de 

cada território e voltadas para finalidades específicas, as políticas públicas variam bastante de 

país para país e refletem muito das demandas da população, fato que traz para estas a 

necessidade de contínua atualização a fim de torná-las mais eficazes.  

Em se tratando o Brasil de um país regido pela perspectiva da construção de um padrão 

público universal de proteção social, conforme prevê a Constituição Federal de 1988, a garantia 

de direitos se deu através da construção de políticas voltadas para a educação, a saúde, a 

habitação, o trabalho, a previdência social, o lazer, a cultura, a infância e adolescência, a 

assistência social, entre outras. Cabe destacar a centralidade da política de Assistência Social, 

tendo em vista o fato desta caracterizar-se como “política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas” 

(BRASIL, 1993). 

A sociedade contemporânea é constantemente desafiada a encontrar novas formas de 

articulação que a permita estar ainda mais conectada nos tempos de globalização, com isso 

expande também a necessidade de fortalecimento à democratização da informação. Desafio 

este que foi intensificado com o advento da mais recente pandemia mundial provocada pela 

Covid-19. 

A síndrome respiratória provocada pelo coronavírus teve suas primeiras manifestações 

registradas no final do ano de 2019 na China mas não demorou para romper as barreiras 

territoriais e se espalhar em entre os continentes, fato que exigiu a intervenção da Organização 
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Mundial de Saúde - OMS, sendo esta responsável por classificar, em 11 de março de 2020, tal 

comorbidade como pandemia mundial. Coube também à OMS emitir os primeiros alertas para 

a prática do distanciamento social, tendo em vista que este se caracteriza como principal 

ferramenta de prevenção ao contágio da Covid-19. 

A necessidade de ficar em casa para manter o distanciamento social e assim controlar a 

disseminação da pandemia provocada pelo coronavírus fortaleceu a presença de recursos 

tecnológicos no cotidiano das pessoas, tendo em vista que foi preciso migrar a vida presencial 

para a virtual, o trabalho tornou-se teletrabalho, os encontros entre amigos e familiares 

passaram a acontecer através de telas e assim as alternativas de continuidade das atividades 

por meio de plataformas virtuais fizeram massificaram o uso da tecnologia ao redor do mundo.  

Neste cenário a adoção de artifícios tecnológicos dentro das políticas públicas tem se 

tornado uma inovação fundamental, especialmente na política de Assistência Social que 

conforme apontado anteriormente está voltada para a garantia dos mínimos sociais, haja vista 

que ao mesmo tempo que torna os serviços ofertados através destas mais acessíveis também 

promove a difusão de tais políticas junto ao usuário final possibilitando a este estar integrado 

ao processo de avaliação, monitoramento e construção das ações e serviços ofertados. Assim, 

o uso da tecnologia nas políticas públicas constitui um mecanismo de qualificação e 

acessibilidade.  

 

2 A HISTÓRIA DE IDAS E VINDAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Em 1988 com a promulgação da nova Constituição Brasileira, a assistência social foi 

instituída como direito do cidadão e dever do Estado, precisamente na Seção IV, nos artigos 

203 e 204 da Constituição Federal Brasileira. “A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social” (art. 203 da CF/88). 

Do ponto de vista do direito e da cidadania o que se denomina de “benemerência”, com 

respaldo governamental, foi abolida legalmente pela Constituição de 1988 ao criar a assistência 

social como direito de seguridade, isto é, como proteção social, que é a garantia de direito a 

todos os indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e, ou, em situação de 

risco. Há que se distinguir, fortemente, a assistência social de uma prática pessoal e até mesmo 

grupal para seu estatuto de política social. 
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Para conduzir a Política de Assistência Social, em 1989, foi criado no Brasil o Ministério 

do Bem Estar Social. Tal instituição não contribuiu para a consolidação real ou efetiva da política 

de assistência enquanto um direito do cidadão e dever do Estado. Antes, procurou fortalecer o 

caráter assistencialista da política, absorvendo os vícios e equívocos fortemente praticados pela 

extinta LBA. 

Ante ao exposto, Sposati traz que, 

 

Os órgãos para prestação de serviços assistenciais terminam sendo ao mesmo tempo 
espaço onde tudo e nada pode caber. Com isto, se reforça a característica de 
desenvolver ações emergenciais, se reforçam experiências-piloto, cuja continuidade 
ou extensão ficam sempre a aguardar a clara atribuição de competências e 
consequente extensão de recursos. (SPOSATI, 2007, p.85). 

 

Diante desse panorama, surge em 1990 uma primeira versão da Lei Orgânica da 

Assistência – LOAS, que regulamenta os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, contemplada 

pelo Congresso Brasileiro e vetada pelo então presidente da república Fernando Collor de Melo. 

No Brasil, o governo Collor (1990-1992) inaugurou a abertura das políticas neoliberais 

no país, com intensos processos de desregulamentação, abertura dos mercados, estímulos à 

reestruturação das empresas e a disseminação ideológica por toda a sociedade brasileira de 

que a causa dos problemas sociais centrava-se no “tamanho” do Estado e a saída seria reduzi-

lo ao máximo, transferindo suas funções para empresas, delegando assim uma nova forma de 

inserção do Brasil, no que tange à divisão internacional do trabalho. 

No campo das políticas sociais, o governo Collor simplesmente ignorou os preceitos 

constitucionais, através da desconsideração do Sistema de Seguridade Social inscrito na 

Constituição Federal de 1988. Nesta, a Seguridade Social é compreendida como um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à Saúde, à Previdência e à Assistência. Dessa forma, 

 

Não foi causal, portanto, o gradativo esvaziamento das políticas sociais que 
pretendiam concretizar direitos de cidadania previstos na Constituição de 1988. E o 
principal sinal de ingerência contra-reformista nos rumos dessa política social foi a 
primazia dada pelos governos pós-Constituição aos seguintes procedimentos: 
a) Relutância governamental em efetuar as reformas determinadas pela Carta Magna, 
por considerá-las fatores de ingovernabilidade; 
b) Manobras do Executivo Federal para retardar a implementação de novos direitos 
consignados no texto constitucional e para quebrar a unidade do conceito de 
Seguridade Social, pela primeira vez adotada no país; 
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c) Cortes drásticos de recursos na área social, sob o pretexto de ajustar o Orçamento 
da União às mudanças instituídas pela Constituição; 
d) Centralização de decisões na esfera federal, em detrimento da participação da 
sociedade nessas decisões e do exercício da democracia participativa. (PEREIRA, 2002, 
p. 268). 

 

Dando continuidade ao ideário neoliberal o governo Collor que fragmentou a 

Seguridade Social em ministérios diferentes. Na Previdência, lançou um pacote de reforma 

previdenciária já em 1992, cuja função era retirar direitos dos trabalhadores conquistados na 

Constituição Federal de 1988. Na Assistência, vetou a LOAS, desrespeitando também a 

Constituição de 1988. 

Assim, para que o artigo 203 referente à Assistência Social pudesse traduzir-se em 

políticas públicas, seria necessário regulamentá-lo com a LOAS, vetada pelo governo Collor e 

sancionada somente no governo Itamar, em 1993, após o impeachment de Fernando Collor de 

Melo, e contínuas mobilizações sociais. 

Somente no ano de 1993 após várias negociações e alterações na proposta original é 

que a Lei 8.742 de 7 de Dezembro de 1993 estabelece no Brasil uma legislação clara a respeito 

da Política de Assistência Social. 

Segundo Yazbek (2004, p. 13-14): 

 

A LOAS estabelece uma nova matriz para a Assistência Social brasileira, iniciando um 
processo que tem como perspectiva torná-la visível como política pública e direito dos 
que dela necessitarem [...] na concepção da Assistência Social, um avanço que permite 
sua passagem do assistencialismo e de sua tradição de não-política para o campo da 
política pública. 

 

Segundo a LOAS (1993), a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas 

setoriais, visando o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o fornecimento 

de condições para atender às contingências sociais e à universalização de direitos concernentes 

à Política de Assistência Social. 

No contexto que abarca o Capítulo I, artigo 1° da LOAS tem-se que: 

 

A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de Seguridade 
Social não contributiva que provê os mínimos sociais realizada através de um conjunto 
integrado de ações de iniciativas públicas e da sociedade, para garantir o atendimento 
às necessidades básicas. 
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Não há dúvidas de que a LOAS representou um avanço expressivo na regulamentação e 

em seguida na Política de Assistência Social em todo território nacional. Ela deliberou e definiu 

competências aos entes federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

A partir dos fatos anteriormente apontados evidencia-se que no decorrer da década de 

90, a Política de Assistência Social encontrou muitos obstáculos para se concretizar. A doutrina 

Neoliberal, que trouxe consigo um novo molde econômico foi difundida no Brasil, justamente, 

nesse período, pelo então presidente da república, Fernando Collor de Melo, por isso é 

importante frisar, que o mesmo sucateou o Estado e reforçou a mercantilização de serviços 

públicos tornando-os objeto de lucro, e portanto, rentáveis como a saúde, educação, 

segurança. 

Por isso a Política de Assistência Social que não se caracteriza como um serviço público 

rentável continuava ainda sob a responsabilidade do Estado, porém foi caracterizada como uma 

política social sem recursos suficientes, destinada cada vez mais para um público selecionado. 

A rigor, ao se tratar dos avanços da Política de Assistência Social na década de 1990, o 

grande destaque foi a promulgação da LOAS. Entretanto, a escassez de recursos para 

financiamento da política de assistência não possibilitou maiores avanços em sua 

implementação. 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS 2004) traduz que o SUAS e os seus 

serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, são reorganizados por níveis de 

proteção, em Proteção Social Básica (voltada à prevenção de situações de riscos pessoal e 

social, fortalecendo a potencialidade das famílias e dos indivíduos) e Proteção Social Especial 

(voltada à proteção de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social), tendo por 

base o território, de acordo com a complexidade do atendimento – média e alta, respeitada a 

diversidade regional e local. 

Dessa forma, 

 

A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário 
ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos 
afetivos – relacionais e de pertencimento social. (NOB/SUAS, 2005, p. 18). 
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 Ainda, conforme a Política Nacional de Assistência Social, temos que: 

 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial destinada a 
famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 
ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de 
substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, 
situação de trabalho infantil, entre outras. (PNAS, 2004, p. 37). 

 

Neste sentido, na PNAS consta que, a proteção social de assistência social, em suas 

ações, “exige a capacidade de maior aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, 

pois é nele que riscos, vulnerabilidades se constituem” (PNAS, 2004, p.10). 

Além disso, se ocupa das vitimizações, fragilidades, contingências, vulnerabilidades e 

riscos que estes indivíduos enfrentam na trajetória de seu ciclo de vida, por decorrência de 

imposições sociais, econômicas, políticas e de ofensas à dignidade humana (PNAS, 2004). 

A Proteção Social Especial (PSE) tem ainda por direção afiançar acolhimento e 

desenvolver atenções socioassistenciais às famílias e indivíduos para possibilitar a reconstrução 

de vínculos sociais e conquistar maior grau de independência individual e social. Defender a 

dignidade e os direitos humanos e monitorar a ocorrência dos riscos e do seu agravamento são 

tarefas do PSE. Este campo de proteção na assistência social se ocupa das situações pessoais e 

familiares com ocorrência de vitimizações e agressões, cujo nível de agravamento determina 

seu padrão de atenção. 

A PSE é a modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e a indivíduos 

que se encontram em situação de risco pessoal e social, por decorrência de abandono, maus-

tratos físicos, e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 

medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. A 

Proteção Social Especial está dividida em dois níveis de complexidade: a média e a alta 

complexidade. A execução dos serviços ligados à Proteção Social Especial requer 

acompanhamento individual e a construção de soluções protetivas. 

A implantação de um sistema organizado de proteção social não se constituiu como 

resposta imediata às demandas da população. Estes resultam de lutas e embates políticos no 

campo da assistência social que garantiram condições políticas e institucionais para que esta se 

apresentasse enquanto um direito de cidadania e assim uma base para a garantia dos direitos 

humanos. 
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3 O PROCESSO DE INCORPORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS À POLÍTICA DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A PNAS previu ainda a estruturação de um Sistema de Informação, monitoramento e 

avaliação para o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas. Neste sentido, o Ministério da 

Cidadania entende que 

  

O Sistema de Monitoramento e Avaliação constitui-se como uma das etapas mais 
sensíveis na gestão de programas e políticas públicas, sobretudo de desenvolvimento 
social, ainda que sua relevância seja inquestionável. O acompanhamento cotidiano e 
a realização de estudos específicos são procedimentos relativamente novos no Brasil 
e, portanto, ainda não institucionalizados de forma adequada por órgãos públicos. 
(Brasília, 2008, p.121).  

 

A assertiva sobre a gestão da informação como pilar para a realização da atividade 

socioassistencial proporciona qualidade de oferta no que compete a garantia do direito social, 

além de favorecer a identificação das novas competências essenciais para que a gestão da 

política possa atingir seus objetivos e para o enfrentamento dos desafios no campo das 

questões sociais. No tocante à Política de Assistência Social, a relevância está na oferta universal 

da proteção social.  

O incremento da PNAS a partir do acesso de diversas funções (Vigilância, Proteção Social 

e Garantia de Direitos) com a construção de um sistema de informação que compreenda as 

especificidades das ações de proteção social básica e especial de média e alta complexidade 

permite o desenvolvimento de uma política que produz impactos sociais e políticos quando se 

amplia as opções de resolutividade das questões apresentadas. 

Através da inserção da tecnologia e do sistema de informação é possível elaborar 

estudos do território, aproximar e propiciar ao usuário o acesso a política pública, torna mais 

rápido o acesso à informação pelos beneficiários, desburocratiza os atendimentos, assim como 

agiliza a concessão dos benefícios. As informações inseridas em plataformas digitais poderão 

ser acessadas por qualquer órgão da gestão municipal, garantindo o sigilo profissional e 

questões éticas, possibilitando a realização de diagnósticos, relatórios e gráficos, conforme 

Albuquerque e Crus (2007, pág. 20) reconhecem que “os sistemas possibilitam relatórios e 

consultas comuns e essenciais para todos os  níveis de gestão do SUAS, o que 
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profissionaliza o planejamento, a execução e a avaliação do SUAS e espelham as informações 

para toda a sociedade”.  

Os elementos expostos são corroborados com a afirmativa de que  

 

O sistema de informação da assistência social confere, assim, sentido para os dados 
produzidos pelos aplicativos processando, de forma utilitária, dados e informação com 
objetivos bem definidos. Assim, para haver gestão da informação é preciso alterar a 
ação de quem a produz, armazena, organiza e a classifica nas esferas de gestão. Sem 
dúvida, uma premissa fundamental para que se possa conceber um sistema de 
informação é pensar em informação como um direito de todo cidadão, conforme 
estabelecido nos parâmetros do SUAS. (TAPAJÓS, 2007, pág. 73). 

 

É relevante salientar que o uso de tecnologias causa impactos na gestão e na oferta dos 

serviços socioassistenciais, visto que o sistema de informação já abarcou todas as áreas 

concernentes à gestão, ao financiamento e ao controle social da política, acarretando novos 

procedimentos para condução da política.  

Destaca-se ainda que o Ministério da Cidadania instituiu a Política de Tecnologia e 

Informação, definindo-a como “o conjunto de fundamentos, princípios e regras formalmente 

declarados a respeito do que é desejável e realizável em termos de coleta, transferência, 

processamento, acesso e produção da informação” (BRASIL, Cap. I, Art.1º, 2009).  

Considerando tal política e almejando atender o objetivo de contribuir para divulgar aos 

cidadãos as ações realizadas no âmbito da Assistência Social em todos os contextos em que as 

políticas sociais se inserem é que a tecnologia e o uso de diferentes ferramentas surgem como 

meio de aumentar as probabilidades de que o trabalho social resulte em mudanças reais para 

a população.  

Para atender tal finalidade o uso de aplicativos tem se tornado uma modernização 

necessária, uma vez que  

 
Com os Apps sociais surge a possibilidade de uma nova perspectiva quando, a 
princípio, eles serão responsáveis por propiciar novos relacionamentos, novos tipos de 
aproximações e encontros. É como se a tecnologia que num primeiro momento 
apartou grupos sociais e atomizou indivíduos nas últimas décadas, se reconfigurasse 
nesse tempo recriando teias de conexão que possibilitam o fortalecimento e o 
empoderamento dos indivíduos e criam pontes capazes de conectar pessoas com 
grupos sociais fora de seus círculos comuns. Não se questiona o fenômeno do 
isolamento do indivíduo, mas surge com os processos que envolvem as trocas por 
Apps sociais uma nova nuance de conexões e relacionamentos que merece 
aprofundamentos. (MORESI, 2017, Pág. 40). 
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A afirmativa demonstra o quanto é preciso reinventar às intervenções no âmbito da 

Assistência Social frente às diversas violações de direitos decorrentes de situações diversas de 

risco e vulnerabilidade social. Para tanto, é necessário que sejam introduzidas tecnologias 

capazes de integrar dados e informações sociais. 

O monitoramento das informações em tempo real, a partir da incorporação de 

tecnologias no social, permite que as intervenções sejam definidas ofertas de ações que 

atendam as demandas dos serviços públicos de assistência social, principalmente em contexto 

de vigilância às violações. 

Para além do monitoramento de informações, a incorporação de aplicativos à política 

de assistência social também permite aproximação com a demanda e a democratização do 

acesso ao possibilitar que o usuário final da política possa recorrer aos serviços e benefícios 

ofertados através desta.  

A centralidade dos aplicativos, principalmente aqueles vinculados aos smartphones, 

enquanto ferramenta para democratização do acesso está ligada ao fato do Brasil ocupar a 5ª 

(quinta) posição no ranking global de uso de celulares tendo um média de uso diário de 03 (três) 

horas, conforme aponta o relatório Estado de Serviços Móveis (VALENTE, 2019).  

A relevância de ferramentas que facilitem o acesso aos serviços de proteção social foi 

evidenciada e pode-se até afirmar que a demanda por tais ferramentas fora intensificada a 

partir do cenário de distanciamento e isolamento social provocado pela pandemia decorrente 

da Covid- 19, tendo em vista que as medidas de exceção realizadas para assegurar a questão 

biológica afetaram significativa a questão econômica e social das famílias que vivenciam 

vulnerabilidades no território. 

Neste contexto é que se solicita que “é necessária uma ampla vigilância para que a crise 

da pandemia não se transforme em uma crise generalizada de direitos humanos”, de acordo 

com Abrão (2020). Assim,  

 

é imprescindível que profissionais do SUAS identifiquem grupos populacionais que se 
encontram vulnerabilizados, em situação de risco ou violação de direitos e, que nesse 
período, podem estar ainda mais suscetíveis a iniquidades. Essas situações são 
expressas na PNAS, considerando condições que tendem a resultar em processos de 
marginalização e violação de direitos (ex.: perda ou fragilidade de vínculos familiares 
e sociais/comunitários, identidades estigmatizadas devido ao pertencimento 
étnico/racial, orientação sexual, identidade de gênero, desvantagens resultantes de 
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deficiências, uso de substâncias psicoativas, exclusão pela pobreza, dentre outras). 
(FIOCRUZ, 2020, p. 07). 

 

Enquanto uma estratégia de usar a tecnologia a favor da garantia de direitos é que o 

governo federal lançou um aplicativo intitulado “Direitos Humanos BR” (FIOCRUZ, 2020), neste 

além de receber denúncias de violações de direitos, com a possibilidade de envio de 

comprovação da violência, interliga as denúncias do Disque 100 e do Ligue 180. Essa ação ganha 

relevância frente aos números apresentados. 

No âmbito da Assistência Social é essencial que haja renovação nas formas de 

enfrentamento às situações de violações, ampliando os canais de denúncias, contribuindo nas 

medidas de proteção social. Assim,  

 

salienta-se a necessidade dos profissionais do SUAS estarem atentos às medidas 
necessárias para combater a COVID-19 (a depender do curso da pandemia no país, nos 
estados e nos municípios), aliadas às discriminações historicamente reproduzidas de 
forma estrutural e institucional (com frequência), à desassistência por parte do Estado 
no que se refere a políticas públicas em muitos contextos e territórios, bem como ao 
agravamento das situações de pobreza, para que estas não sejam utilizadas como 
justificativas e autorizações para práticas violadoras de direitos, como exposição 
vexatória, maus tratos, criminalização das famílias, violência entre as pessoas, 
racismo, homofobia, transfobia, LGBTfobia, capacitismo, destituição do poder familiar 
decorrente de leituras equivocadas e baseadas na criminalização da pobreza, eugenia 
e higienismo, entre outras situações. (FIOCRUZ, 2020, pág. 38). 

 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos lançou, em Abril de 2020, 85 

recomendações que servem de guia para uma aplicação adequada de regras e declarações de 

emergência no contexto da atual contingência em relação aos “impactos sobre todos os direitos 

humanos nos diversos contextos provocados pela pandemia, especialmente com relação ao 

direito à vida, à saúde e à integridade pessoal, são seriamente afetados o direito ao trabalho, à 

segurança social, à educação, à alimentação, à água e à moradia” (CIDH, 2020, pág. 04). 

Os dados apontados anteriormente evidenciam a necessidade de tornar a política de 

assistência social mais próxima e acessível à população, enquanto política de proteção social 

torna-se imprescindível que esta disponha de ferramentas que a permita conhecer a da 

população e que seus usuários cheguem a esta sem que tenham que enfrentar desafios de 

locomoção e situação vexatória, entendendo que tais sujeitos são justamente aqueles com 

maior dificuldade de locomoção e também que estão mais fragilizados em decorrência das 

violações sofridas. 
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CONCLUSÃO  

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos se trata de instrumento base para as 

políticas públicas ao prever a garantia de justiça, liberdade, direitos e proteção a todo ser 

humano em igualdade. Desta forma cabe concluir que a política de Assistência Social trata da 

iniciativa brasileira para viabilizar a efetivação da referida declaração considerando as 

especificidades da população nacional, considerando que esta tem entre seus objetivos a 

proteção social voltada para a garantia à vida.  

No entanto, historicamente, a política de Assistência Social é marcada por entraves à 

sua efetivação enquanto em paralelo ocorre a agudização das demandas que por ela devem ser 

atendidas, situação que fora intensificada pela recente pandemia da Covid-19, uma vez que, 

comprovadamente, a vulnerabilidade entre pessoas idosas, mulheres, crianças e adolescente 

aumentou no contexto do isolamento social.  

Neste contexto se intensifica também a necessidade de fazer com que a assistência 

chegue até a casa dos usuários, de modo que estes possam denunciar as violações que estejam 

vivenciando, bem como acessar os serviços ofertados através da política em questão.  

Para tanto cabe a construção da centralidade da tecnologia enquanto ferramenta para 

a democratização e monitorização da política de Assistência Social, haja vista que na 

contemporaneidade as ferramentas tecnológicas, a exemplo dos aplicativos vinculados aos 

smartphones, estão cada vez mais incorporados aos hábitos cotidianos da população.  
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