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THE ROLE OF THE STATE IN OFFERING THE PROCESS OF CONTINUING EDUCATION FOR SOCIAL 
ASSISTANCE WORKERS: possibilities vs. dismantling 

 

Aline Azevedo de Lima1 
Suzaneide Ferreira da Silva2 

 

RESUMO 
O presente artigo busca refletir sobre o papel histórico do Estado 
enquanto interventor nas Políticas Públicas, como propulsor na oferta 
dos processos de formação continuada para os trabalhadores (as) da 
Política de Assistência Social, destacando suas possibilidades e os 
desmontes, o que implica na execução dos serviços socioassistenciais. 
Entende-se que estas formações constituem- se como uma importante 
estratégia conforme as diretrizes normativas da Política Nacional de 
Desenvolvimento Pessoal, cuja referência se traduz no conceito de 
educação permanente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 
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ABSTRACT 
This article seeks to reflect on the historical role of the State as an 
intervener in Public Policies, as a propeller in the offer of continuing 
education processes for workers of the Social Assistance Policy, 
highlighting its possibilities and the dismantling, which implies in the 
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execution of social assistance services. It is understood that these 
trainings constitute an important strategy in accordance with the 
normative guidelines of the National Policy for Personal Development, 
whose reference translates into the concept of permanent education of 
the Unified Social Assistance System (SUAS). 

 
Keywords: Continuing Education. Social assistance. Estado. Public 

policy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao tratarmos da temática a respeito do processo de formação continuada para os (as) 

trabalhadores (as) da Assistência Social, devemos destacar que o Estado ao longo da sua 

historicidade vem se configurando enquanto interventor, formulador e propulsor na oferta das 

Políticas públicas, buscando assim compreender e obtendo a leitura sobre sua função estando 

inscrito na estrutura social sob a dinâmica de produção e reprodução social capitalista, e 

sobretudo a partir do viés econômico. Diante disso, temos que o Estado brasileiro possui 

características peculiares e particularidades socialmente determinadas, as quais atravessam as 

Políticas públicas, no que diz respeito aos processos coronelistas, patrimonialistas, coercitivos, 

e benevolentes, de caridade, os quais por muito tempo se fizeram prevalecer, sem a primazia 

dos direitos sociais.  

Sendo assim, podemos observar que a Política de Assistência Social ao longo da sua 

trajetória histórica desencadeou um processo evolutivo das suas ações, uma vez que esteve 

direcionada ao viés benevolente, caritativo, e filantrópico, logo,  após a  promulgação da 

Constituição Federal de 1988, esta  passa a ser retratada como uma política social pública e se 

constitui como parte  integrante da Seguridade Social (art.194 CF 88), juntamente com a Política 

Pública de Saúde (universalizante) e a Política Social Previdenciária (contributiva), efetivando-

se assim como direito do cidadão e dever do Estado  nos arts. 203 e 204 da Constituição Federal 

do Brasil de 1988. 

Com relação ao processo de formação continuada para os trabalhadores (as) na 

Assistência Social, este começa a ganhar amplo reconhecimento a partir dos debates, dos 

processos de luta e busca pela superação dos desafios direcionados à eliminação da 

precarização das condições éticas e técnicas do trabalho na realização das conferências de 

Assistência Social enquanto espaços de controle social advindos da implementação do SUAS 
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(Sistema Único de Assistência Social), constituindo-se uma estratégia de aprimoramento da 

Gestão do trabalho e por encontrar-se legalizada através da Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos ( NOB RH Suas 2006). 

Não podemos deixar de mencionar que os processos de formação continuada possuem 

em seu escopo interior a legitimidade ideológica ao passo que são introduzidos no modo de 

produção e reprodução social capitalista, de controle e contenção das massas populares, 

integrando as classes dominadas, garantindo assim a ideologia dominante e aceitação da 

exploração das classes, conforme aponta Mandel (1986). 

Contudo, no contexto contemporâneo, as Políticas Públicas perpassam por processos 

de desmonte, sobretudo na queda significativa de alocação dos recursos que são destinados via 

fundo público, caracterizando-se assim em aspectos focalizados, seletivos, uma vez que o 

Estado sofre interferências dos organismos internacionais, os quais interferem e ditam as 

“regras” ao aparelho Estatal, maximizando o capital e minimizando o investimento nas áreas 

sociais. 

 Todavia, ao pensarmos neste trabalho podemos destacar que o presente estudo 

versará através da utilização do método do materialismo histórico-dialético, por entender a 

compreensão dos fenômenos sociais e a dinâmica de suas estruturas, permitindo uma maior 

aproximação a partir dos processos de totalidade. De acordo com Netto “[...] Marx não hesita 

em qualificar esse método como aquele que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto”, 

“único modo” pelo qual “o cérebro pensante” “se apropria do mundo” (NETTO, 2011, p.45). 

Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é problematizar essa proposta de “reforma” 

e apresentar contra-argumentos, construídos a partir das leituras dos autores especialistas 

sobre a temática referente ao papel do Estado, sobretudo a respeito das implicações que o seu 

papel tem ocasionado sob a oferta de processos de educação permanente para os (as) 

trabalhadores (as). 

 

2 PAPEL DO ESTADO ENTRE A RELAÇÃO DE POSSIBILIDADES E DESAFIOS NO TOCANTE AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS: o processo de formação continuada. 

 

Para que possamos compreender a temática sobre O PAPEL DO ESTADO NA OFERTA 

DO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS (AS) TRABALHADORES (AS) DA 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL: possibilidades x desmontes, é preciso ter conhecimento sobre o processo 

de constituição das categorias analíticas voltadas a Educação permanente, Estado na 

perspectiva materialista dialética e a respeito da Política de Assistência Social.  

Assim, ao estabelecermos um diálogo sobre o papel do Estado podemos nos debruçar 

em leituras e respectivos autores clássicos os quais são especialistas no assunto, nos 

oferecendo uma maior aproximação no que tange ao conceito, às estruturas, funções, 

problemas estruturais e contradições, logo, destacamos os seguintes: Nicos Poulantzas, 

Mandel, Elaine Behring, Lenin, entre outros.  

Destarte exemplificamos que o papel do Estado tem sido enquanto principal 

interventor, formulador de normativas, bem como propulsor na garantia de acesso a Políticas 

Públicas, sendo estas direcionadas sob a perspectiva do viés econômico, sobretudo a partir da 

inserção dos programas de transferência de renda monetária.  

Sendo assim, devemos observar que os profissionais que atuam na execução, 

formulação e gestão destas políticas públicas costumam receber requisições por parte da esfera 

do Estado, onde podemos atribuir o que, segundo Marx vê as classes como sujeitos das 

alterações históricas, como mediações históricas das contradições estruturais que amadurecem 

no interior de cada sociedade (IASI, 2011, p.110). Dessa forma, para compreender as classes, é 

necessário apreender a dinâmica da luta de classes. De acordo com Lenin 

 

O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das classes. O 
Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de classe não podem 
objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as 
contradições de classe são inconciliáveis. (LENIN, 2010, p.27). 

 

Seguindo essa ideia, no que se refere as Políticas Públicas, observamos que estas 

traduzem-se de construções da reprodução social da força de trabalho, como também são 

respostas provenientes das lutas de movimentos sociais de diversos segmentos e categorias 

militantes. Se caracterizam por possuir viés traduzido sob o olhar técnico- operativo, o qual 

coloca aos profissionais duas requisições de atuação: o da formulação e da implementação.  

Assim, é necessário ter em mente que não basta apenas ter conhecimento a respeito da 

exploração capitalista sobre a classe trabalhadora em seu viés econômico, mas é preciso 

conhecer as particularidades e divergências dos sujeitos que compõem as classes, bem como 

quais as estratégias de apropriação do capital frente a tentativa de gerar mais lucro. 
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Em consonância Durigueto e Montaño (2011, p. 112) afirmam que, de acordo com Marx 

e Engels no Manifesto Comunista (1998, p. 4) o antagonismo entre produtores e usurpadores 

de riqueza, existente em toda sociedade de classes e que se consolida na sociedade capitalista, 

gera uma tal contradição de interesses que faz com que as lutas que travam as classes 

antagônicas se constituam em verdadeiro motor da história. Todavia, continua Marx, no 

Dezoito Brumário 

 

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem 
sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam 
diretamente. (MARX; ENGELS, 1977, p. 203).  

 

A partir desse pensamento podemos estabelecer  no tocante a estes processos de luta 

e busca pela qualificação dos  trabalhadores (as), o que  Marx e Engels (2007, p.86-87) nos 

colocam por meio do método materialista dialético superam a dialética ideológica hegeliana, 

que defende que é do campo das ideias que partem as transformações sociais, demonstrando 

o contrário: os seres humanos produzem suas ideias a partir do contexto histórico e material 

que se encontram, ou seja, a realidade é anterior à ideia, “são os indivíduos reais, sua ação e 

suas condições materiais de vida, tanto aquelas por eles já encontradas com as produzidas por 

sua própria ação”.  

As ideias são o reflexo da realidade posta ao longo da história, o “solo da história real” 

para Marx e Engels (2007), em que estão refletidas a organização material das determinadas 

sociedades. A ideologia dominante de determinado período histórico se traduz a partir das 

ideias da classe dominante do referido momento. Entender esse conceito marxista direciona 

 

[...] ao resultado de que todas as formas e produtos da consciência podem ser 
resolvidos não pela crítica espiritual, pela dissolução na “consciência de si” ou pela 
transformação em “fantasmas”, “espectros”, “visões” etc., mas apenas pela subversão 
prática das relações sociais reais de que derivam essas fantasias idealistas- a força 
motora da história, também da religião, da filosofia e de toda as demais teorias, não é 
a crítica, mas sim a revolução.  (MARX ENGELS, 2009, p.58). 

 

Posto isto, se faz pertinente observar quais são as ideias internalizadas como sendo 

verdade absoluta, logo, estas são ideias provenientes da classe dominante, onde são produzidas 

ideologias as quais se traduzem na perspectiva do estado de coisas, processo de “coisificação”. 
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Assim, a autora Chauí (2008, p.28) ao avaliar os conceitos de ideologia, afirma que para 

a concepção marxista a ideologia “inverte as relações entre as ideias e o real” e ao fazer isso 

naturaliza os processos sociais, pois se desvincula de uma perspectiva histórica e material. Para 

esta, Marx vai demonstrar que a interpretação dada pelos seres humanos diante de cada 

realidade pode se constituir de uma “interpretação imaginária, como na ideologia, seja numa 

interpretação real, pelo conhecimento da história que produziu ou produz tais relações”. 

(CHAUÍ, 2008, p.28).  

Estas formulações vão estar em consonância com o pensamento atrelado ao de Mandel 

(1986), afirmando que “O Estado possui um caráter político- dominação sob a forma de 

ditaduras militares, bonapartismo e fascismo para preservar o poder econômico da burguesia, 

bem como a ampliação geral da legislação social, com o intuito de conter ataques radicais dos 

trabalhadores, e contribuir com o orçamento público” (MANDEL, p.338). 

No entanto, segundo Poulantzas (2000) “O Estado tem um papel principal de 

organização, ele representa e organiza as classes dominantes, organiza o interesse político a 

longo prazo do bloco no poder, composto de várias frações de classes burguesas, do qual 

participam em certas circunstâncias as classes dominantes (...) grandes proprietários de terra”. 

O autor nos mostra ainda que  

 

As contradições de classe se inscrevem no seio do Estado por meio também das 
divisões internas no seio do pessoal do Estado em amplo sentido (diversas burocracias 
estatais, administrativa, judiciária, militar, policial etc.). Mesmo se esse pessoal 
constitui uma categoria social detentora de uma unidade própria, efeito da 
organização do Estado e de sua autonomia relativa, ele não deixa de deter um lugar 
de classe (não se trata de um grupo social à parte ou acima das classes) e é então 
dividido. (POULANTZAS, 2000, p.177).  

 

Todavia, essas pontuações nos fazem refletir sobre o que os estudiosos e pensadores 

nos fazem refletir a respeito de que as ideias da classe dominante demonstram uma 

universalização da sua visão de mundo, se afirmando nas relações concretas feitas por 

indivíduos e classes. Como afirma Marx, não são “simples ideias”:  

 

As ideias dominantes não são mais do que a expressão ideal das relações materiais 
dominantes, as relações materiais dominantes concebidas como ideias, portanto, das 
relações que precisamente tornam dominante uma classe, portando as ideias do seu 
domínio. (MARX; ENGELS, 2009, p.67). 
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2.1 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA POLÍTICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Ao fazermos um resgate da trajetória histórica da Política de Assistência Social podemos 

avaliar que há uma divisão no marco temporal, sobretudo no tocante ao que se refere seu viés 

antes da década de 1988, cujas características sinalizavam ações pontuais, fragmentadas, de 

assistência social aos mais necessitados, atrelando-se à igreja a execução dessas ações; uma vez 

que não existia o reconhecimento da questão social como Política Pública.  

No entanto, durante o período de lutas dos movimento sociais e diversas categorias 

profissionais  que se somaram ao longo da historicidade do Brasil pela luta ao processo de 

redemocratização no país, culminando assim com aprovação da Constituição Federal de 1988, 

é que a Assistência Social se traduz enquanto uma Política Pública baseada  nos artigos (203 e 

204), atribuindo como direito do cidadão e dever do Estado, sendo parte  constituinte da 

Seguridade Social, formando-se o tripé juntamente com a Política de Saúde (caráter universal) 

e a Previdência Social (caráter contributivo). 

Sendo assim, a partir das leituras dos textos de Sposati (1995), podemos destacar que a 

Assistência Social é a possibilidade de proteção social através de subsídios, apoio, referência, 

orientação. As garantias sociais asseguradas pelo Estado quando de fato e de lei existem 

configuram o que denominamos de seguridade social, com direitos de proteção social 

garantidos a todos.  

Isso se manifesta nos preceitos apontados na Lei Orgânica de Assistência Social (Lei nº 

8.742/93, atualizada pelo dispositivo de nº 12.435/2011, à qual preceitua a organização da 

Assistência Social, e que tem como objetivos a serem preconizados: 

 

I. a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção 
da incidência de riscos; 
II. a vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade 
protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de 
vitimizações de danos; 
III. a defesa de direitos, que visa a garantir o plano acesso aos direitos no conjunto 
das provisões socioassistenciais. (BRASIL, 2011, p. 05). 

 

Todavia, ao tratarmos da temática referente a valorização dos trabalhadores e 

consequentemente as primeiras iniciativas de formações para estes, entende-se que houve 
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mobilizações por parte dos trabalhadores e representações das categorias profissionais durante 

a realização da III Conferência Nacional de Assistência Social em 2001, enfatizando a 

preocupação com o trabalho e a importância dos atores sociais que fazem parte da 

operacionalização da política pública mencionada acima, logo, neste evento foram 

estabelecidas as responsabilidades de cada ente federado, bem como quais os critérios de  

financiamento a serem adotados.  

Outrossim, pensar nos primeiros passos sobre a Política Nacional de Capacitação para 

os Trabalhadores (as), nos remete as discussões oriundas da I Conferência Nacional de 

Assistência Social realizada em 1995, à qual trouxe questões relevantes direcionadas a busca 

pela efetivação do controle social, fazendo com que o Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) deliberassem sobre programas de capacitação para conselheiros, gestores, e 

profissionais tecnicamente qualificados.  

Portanto, a Política Nacional de Educação Permanente é fruto de 08 conferências 

nacionais, as quais significaram importantes espaços de discussão e deliberação, buscando 

contemplar os trabalhadores no tocante aos princípios da ética, do viés político e profissional, 

estabelecendo desta maneira as diretrizes e princípios para a formulação do Fórum Nacional 

dos Trabalhadores da Política de Assistência Social, abrangendo desta maneira a participação 

da representação de categorias profissionais de diversas áreas e associações.  

Partindo deste segmento, de acordo com a NOB RH (2006, p. 16), para atender aos 

princípios e diretrizes estabelecidos para a Política de Assistência Social, a gestão do trabalho 

no SUAS deve ser direcionada  à  preocupação de estabelecer uma Política Nacional de 

Capacitação, fundada nos princípios de formação continuada, os quais promovam  as devidas 

qualificações para os segmentos de trabalhadores, de forma sistemática, continuada, 

sustentável, participativa, nacionalizada e descentralizada, visando a qualidade dos serviços 

socioassistenciais. 

A partir da implantação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB RH 

SUAS 2006) atualizada pela resolução nº 17 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

observamos assim que para que sejam atingidos os objetivos e melhorias na Assistência Social, 

com base no direito socioassistencial é necessário um esforço e investimento no quadro de 

profissionais, seja nas várias esferas de governo, com destaque para os municípios e estados, 

instâncias responsáveis pela execução da política pública. 
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Logo, ao nos reportarmos nas normativas e debruçarmos sobre a discussão das Políticas 

Públicas, podemos destacar o alcance que a  Política de Assistência Social obteve no Brasil  

através da atualização por meio do Sistema Único de Assistência Social desencadeada pela Lei 

nº 12.435 de 2011, trazendo a aprovação da resolução nº 109 do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) sobre a Tipificação Nacional dos Serviços socioassistenciais, logo, 

destaca como eixos importantes os processos de descentralização da gestão para os entes 

federados  e traz o viés do controle social, bem como a implementação da Gestão do Trabalho 

e Educação permanente. 

Sendo assim, podemos destacar que existiu uma evolução, sobretudo a partir da 

construção do Plano Nacional de Capacitação (Capacita SUAS) instituído pela resolução de 

nº28/2014 (Conselho Nacional de Assistência Social) que aprova os critérios de adesão de 

Estados e do Distrito federal para cofinanciamento federal, se configurando como a efetivação 

na garantia da oferta de qualificação para os profissionais, bem como a capacitação de técnicos/ 

gestores. Portanto, segundo a Política Nacional de Capacitação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), o conceito educação permanente se baseia  

 

(...) processo contínuo de construção de conhecimentos pelo trabalhador, de todo e 
qualquer conhecimento, por meio de escolarização formal ou não formal, de vivências, 
experiências laborais e emocionais, no âmbito institucional ou fora dele. Compreende 
a formação profissional, a qualificação, a requalificação, a especialização, o 
aperfeiçoamento e a atualização. Tem o objetivo de melhorar e ampliar a capacidade 
laboral dos trabalhadores, em função de suas necessidades individuais, da equipe de 
trabalho e da instituição em que trabalha, das necessidades dos usuários e da 
demanda social. (BRASIL, 2011, p.16). 

 

Dessa forma, os processos de formação continuada não podem ser confundidos com 

formas tradicionais de promoção no intuito de separar “a teoria” da “prática” profissional, nem 

com apenas o simples “repasse” de saberes e conteúdos programáticos, resguardando-se assim 

de práticas estabelecidas no imediatismo.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que o papel do Estado enquanto principal interventor e instância 

responsável pela formulação de legislações, normas e oferta do acesso às políticas públicas tem 
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sido constante alvo de evolução histórica no Brasil, dado o contexto e as particularidades as 

quais se sucederam.  

No que se refere a temática voltada para implementação e oferta do Processo de 

construção das formações para os trabalhadores (as) na Política de Assistência Social, estes vem 

seguindo uma trajetória ao longo da história, porém também tem  enfrentado inúmeros 

desafios na sua forma de implementação e execução,  traduzindo-se assim a partir das 

estratégias e discursos ideológicos  provenientes da Ofensiva Neoliberal e por assim dizer do 

sistema capitalista, cujo retrato se traduz por meio do incentivo ao desfinanciamento das 

Políticas Públicas, dos constantes ataques aos direitos dos trabalhadores, promovendo desta 

maneira a precarização das condições éticas e técnicas de trabalho, contratos temporários, bem 

como a diminuição dos repasses dos cofres públicos para os municípios e estados, e ainda 

promove a descontinuidade  na oferta de qualificações para os (as) trabalhadores (as), bem 

como a efetiva criação de núcleos de educação permanente.  

Todavia, é necessário ter aprofundamento crítico sobre os processos e constituição de 

classes, como são construídas, seus antagonismos, bem como os processos de ideologia, do 

campo das ideias, destacando-se assim as possibilidades e os processos de desmontes que se 

encontram nas Políticas Públicas, indo contrário ao estabelecido na Constituição federal do 

Brasil, uma vez há uma perspectiva voltada para o viés democrático e de direito.   

Contudo, a partir das leituras dos (as)  autores (as), compreendemos que há uma 

tensionamento à Política de Assistência Social no Brasil, à qual possui características 

particulares  no contexto de sua efetivação, uma vez que esta diverge dos modelos adotados 

em outros países, seja pelo desenvolvimento do capitalismo, como pela luta e organização por 

parte da classe trabalhadora, seja pelas particularidades históricas as quais atravessam o papel 

do Estado brasileiro, caracterizado pelo viés patrimonialista, coronelista, de caridade e 

benevolência.  

Todavia, percebemos que os movimentos de luta e busca que contaram com a  

participação dos trabalhadores (as) da Assistência Social na busca pela qualificação profissional, 

bem como a realização e construção de planos nacionais que pudessem estar orientando para 

execução desses momentos, foram feitos em momentos de contexto democrático, como 

também a partir de espaços deliberativos como são as conferências de Assistência social no 
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âmbito nacional, resultando assim na construção do Plano Nacional de Capacitação do SUAS ( 

Capacita Suas). 
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