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RESUMO  
A experiência retratada neste artigo dá corpo a um processo de reflexão 
coletiva sobre a experiência da oferta/vivência, no campo da educação 
Permanente dos trabalhadores/as do SUAS em Pernambuco, através da 
modalidade Supervisão Técnica, definida na Política Nacional de 
Educação Permanente do SUAS, como um dos tipos de ação de 
formação e capacitação em serviço, com finalidade apoiar e 
acompanhar as equipes de trabalho no desenvolvimento das funções de 
gestão do SUAS e de provimento de serviços e benefícios 
socioassistenciais (PNAS, 2013). Neste sentido, temos como objetivo 
refletir os processos de Educação Permanente, vivenciados no âmbito 
da modalidade de Supervisão Técnica, promovida para o 
desenvolvimento profissional das equipes que operam os serviços de 
acolhimento institucional de crianças e adolescentes executados pelo 
governo do estado de Pernambuco, em 2021. A partir da análise 
realizada, possibilitou-se avaliar em que medida o processo de formação 
influencia e contribui na prática profissional desses trabalhadores/as. 
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ABSTRACT 
The experience presented in this article is part of a collective reflection 
process on the experience of offering/practicing in the field of 
continuing education to SUAS workers in Pernambuco, through the 
Technical Supervision modality, defined in the National Policy of SUAS 
Continuing Education as one of the types of in-service training and 
capacity-building actions aimed at supporting and monitoring work 
teams in the development of SUAS management functions and the 
provision of social assistance services and benefits (PNAS, 2013). In this 
sense, we aim to reflect on the processes of Continuing Education, 
experienced in the Technical Supervision modality, promoted for the 
professional development of the teams that operate the institutional 
foster care services for children and adolescents run by the government 
of the state of Pernambuco, in 2021. From this analysis, it was possible 
to evaluate to what extent the training process influences and 
contributes to the professional practice of these workers. 

 
Keywords: Permanent Education - Public Policy - Professional Practice 

- Supervision - Social Transformation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A experiência retratada neste artigo dá corpo a um processo de reflexão coletiva sobre 

a experiência da oferta/vivência, no campo da educação Permanente dos trabalhadores/as do 

SUAS em Pernambuco, através da modalidade Supervisão Técnica, definida na Poli- 

tica Nacional de Educação Permanente do SUAS, como um dos tipos de ação deformação e 

capacitação em serviço, com finalidade apoiar e acompanhar as equipes de trabalho no 

desenvolvimento das funções de gestão do SUAS e de provimento de serviços e benefícios 

socioassistenciais (PNAS, 2013). 

Neste sentido, temos como objetivo refletir os processos de Educação Permanente, 

vivenciados no âmbito desta modalidade, a de Supervisão Técnica, promovidas para o 

desenvolvimento profissional das equipes que operam os serviços de acolhimento institucional 

de crianças e adolescentes executados pelo governo do estado de Pernambuco, no ano de 

2021, realizada por meio de parceria celebrada entre o Governo do Estado de Pernambuco, 

através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude e a Universidade Federal 

Rural de Pernambuco via Programa Nacional de Capacitação / CapacitaSUAS. 

Com fins de localizarmos a modalidade Supervisão Técnica dentro do âmbito do 

Programa CapacitaSUAS, cabe pontuar que o Programa foi instituído pela Resolução CNAS nº 
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08, de 16 de março de 2012 e atualizado pelas Resoluções CNAS nº 28, de 14 de outubro de 

2014 e nº 15, de 03 de outubro de 2017, e Portaria MDS nº 04, de 05 de fevereiro de 2018, e 

resulta da iniciativa do governo federal em articulação com estados e municípios, para a 

implementação e oferta de capacitação e formação para trabalhadores/as do SUAS.  

A Política Nacional de Educação Permanente do SUAS (PNEP/SUAS), por meio da 

Resolução CNAS nº 4/2013, tem como objetivo institucionalizar, a perspectiva político-

pedagógica e a cultura da Educação Permanente, objetivando contribuir com a 

profissionalização na área. Desse modo, a educação permanente no SUAS deve conduzir tanto 

ao desenvolvimento de competências, quanto à modificação de processos de trabalho e 

práticas profissionais, orientados para a valorização da população atendida no Sistema. 

Nesta perspectiva, a PNEP/SUAS incorpora o que a professora Acacia Zeneida Kuenzer 

(2002) irá qualificar como competência como práxis, voltada à “a capacidade de agir, em 

situações previstas e não previstas, com rapidez e eficiência, articulando conhecimentos tácitos 

e científicos a experiências de vida e laborais vivenciadas ao longo das histórias de vida”. 

Perspectiva que vincula as práticas educativas à soluções de problemas, “mobilizando 

conhecimentos de forma transdisciplinar a comportamentos e habilidades psicofísicas, e 

transferindo-os para novas situações; supõe, portanto, a capacidade de atuar mobilizando 

conhecimentos”.  

A modalidade Supervisão Técnica (Resolução CNAS nº 6/2016), que integra as práticas 

educativas previstas no CapacitaSUAS se volta para esta perspectiva ao apresentar foco: I - na 

centralidade dos processos de trabalho e práticas profissionais; II - na interdisciplinaridade; III - 

na aprendizagem significativa; IV - na historicidade, na diversidade sociocultural e territorial; V 

- no desenvolvimento de capacidades e competências requeridas pelo SUAS. 

Neste sentido, a Supervisão Técnica no SUAS se caracteriza como, de acordo com o seu 

Art. 3º, um tempo na organização do trabalho, tempo que deve mobilizar gestores e 

trabalhadores para a reflexão e estudo coletivo, tendo como substrato questões relativas aos 

processos cotidianos de trabalho, às suas práticas profissionais, às articulações com o território, 

na perspectiva institucional e intersetorial. 

A Supervisão Técnica como ação contínua de qualificação profissional é sempre uma 

estratégia de formação coletiva, que pode ser desenvolvida com base em diferentes 
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abordagens e técnicas, devendo ser orientada pelas necessidades da(s) equipe(s) 

participante(s) e propiciada ampla participação, deve ser orientada e efetivada a partir das suas 

diretrizes e princípios, atendendo à perspectiva político-pedagógica da educação permanente, 

e deverá estar respaldada e embasada no diagnóstico de problemas e levantamento de 

necessidade de capacitação e formação como base num roteiro predefinido no Art. 8º, o qual 

deverá constar o detalhamento da base do diagnóstico; os meios e recursos necessários para a 

construção coletiva de superação e resposta aos desafios diagnosticados; e as formas de 

acompanhamento e aplicação das respostas formuladas e de avaliação e monitoramento dos 

resultados alcançados.  

A compreensão é de que neste momento torna-se mais urgente que fortaleçamos o 

SUAS, considerando a tendência identificada de maiores agravos sociais, de violações de 

direitos. Neste sentido, reafirmamos a importância de recursos e ações conjuntas, e 

engajamento dos diferentes setores para minimizar os efeitos sociais e econômicos, bem 

como os riscos da pandemia e pós-pandemia.  

Ademais, precisamos reconectar a PNAS com a proposta de emancipação social, com a 

urgência de desnaturalizar as desigualdades sociais. As ações de capacitação e educação 

permanente tendem a incidir diretamente sobre a qualidade das ofertas da referida política, 

considerando-se as necessidades de proteção dos/as trabalhadores/as e usuários/as, bem 

como a necessidade de compreensão e incorporação de novas normativas para serviços/ofertas 

impactando no reordenamento do cotidiano da política, e, em decorrência, nas relações 

estabelecidos com a população e os territórios. A formação deve apontar para ações coletivas 

que precisam ter o cunho ético-político da transformação social.  

É preciso projetar para um processo fortalecido de travessia da pandemia, é neste 

processo que investimos nossas forças e recursos, e, é dele que vamos tratar neste artigo que 

se volta para as ações da Supervisão técnica desenvolvidas nesta terceira edição do 

CapacitaSUAS em Pernambuco. 

Dito isto, com efeitos generalizados, a pandemia afetou também o campo da educação 

permanente de adultos trabalhadores/as. Neste campo, de acordo com Veloso (2010) é preciso 

se considerar que as potencialidades presentes no uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) precisam adquirir sentido e concretude ainda mais evidenciada para estes 



 

ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2235 

sujeitos, para isto é necessário um sólido processo de apropriação desse recurso, marcado pela 

valorização da competência crítica, e não apenas tecnológica. 

 O que dialoga com o apontado por Vilas Boas, Ferrari e Castro (2015) quando afirmam 

que perspectiva político-pedagógica da Andragogia e da Educação Permanente adotada pela 

PNEP-SUAS diz respeito à formação de pessoas visando dotá-las das ferramentas cognitivas e 

operativas que as tornem capazes de construir suas próprias identidades, compreensões 

procedimentos e meios de ação apropriados aos diferentes contextos de vida, de trabalho e à 

resolução de problemas, considerando isto, o maior desafio apresentado é refletir este uso das 

Tecnologias da Informação sem perder nele a capacidade de desenvolvimento dialógico e de 

reflexão.  

Neste contexto, o processo de apropriação dos recursos utilizados para as práticas 

pedagógicas neste cenário de pandemia e de necessário distanciamento social e isolamento 

dos corpos deve resguardar a concepção político-pedagógica da Educação Permanente no 

SUAS, voltada à centralidade dos processos de trabalho e das práticas profissionais. Em virtude 

disto, o planejamento, a oferta e a implementação de ações de formação e capacitação 

viabilizaram ainda que no formato virtual a promoção do amplo debate, como forma de 

responder as questões colocadas pelo tempo presente, demandas históricas e as apresentadas 

pelo cenário de pandemia, problemas e dificuldades que emergem dos processos de trabalho 

e das práticas profissionais desenvolvidas pelos/as trabalhadores/as, entre outros aspectos.  

A partir destes princípios, partilhando fortemente esta compreensão sobre o papel e 

lugar de práticas educativas referenciadas no cotidiano de trabalho na política, que em 2021 

caminhamos de forma articulada, estado e Universidade para ampliar a troca de saberes, 

desafios e experiências entre equipes; à compreensão e fortalecimento do papel dos 

trabalhadores; clareza dos objetivos, alcances, entregas do SUAS e das responsabilidades de 

cada sujeito (trabalhadores(as)/gestores(as)/conselheiros(as)); aprimoramento do trabalho 

social – intencionalidade: Processos de trabalho/competências das equipes – alinhados com os 

objetivos/aquisições dos/as usuários/as; debate e mobilização para consolidação da Educação 

Permanente no SUAS; Valorização das/os trabalhadoras/es do SUAS (CASTRO, 2019, slide 34 

apud MIRANDA, 2019). 
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Apresentaremos neste artigo uma análise sobre a experiência vivenciada durante a 

execução do Programa CapacitaSUAS em Pernambuco, com recorte para o ano de 2021, para a 

modalidade Supervisão Técnica. A perspectiva aqui apontada remete para a importância de 

reflexão sobre os impactos das práticas formativas no cotidiano da gestão e do provimento dos 

serviços do Sistema Único de Assistência Social em chãos de trabalho comuns, onde as práticas 

educativas apresentam possibilidade efetiva de ampliar a repercussão do conhecimento sobre 

a realidade, e, de instrumentalizar para a sua transformação. A reflexão se dará a partir de uma 

abordagem qualitativa, com reflexões sobre os principais aspectos da experiência vivenciada a 

partir da oferta de 50 turmas de supervisão técnica, em parceria com a Gerência de Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade (GEPAC) da Secretaria Executiva de Assistência Social 

(SEASS) do estado de Pernambuco. 

Ocasião e meios para o fortalecimento do SUAS e de sua capacidade de proteção social 

buscados e construídos a partir de análises de situações concretas da oferta da educação 

permanente que reflitam as atitudes dos/as trabalhadores/as no âmbito da centralidade dos 

direitos dos/as cidadãos/as usuários/as da Política de Assistência Social a partir da diversidade 

cultural e humana na contemporaneidade, considerando a necessidade crescente de interação, 

integração e coordenação de dimensões e abordagens para a prática profissional. 

 

2 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS FASES, TEMAS E FORMATO ASSUMIDO PELA SUPERVISÃO 

TÉCNICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

Para a apresentação das informações gerais sobre as fases, temas e formato assumido 

pela Supervisão Técnica no estado de Pernambuco em 2021, integrada às atividades do 

Programa CapacitaSUAS, apontamos um processo de construção que se deu a partir de muitas 

etapas, que vão desde o diagnóstico, planejamento, delineamento da proposta, tema e 

formato, até o acompanhamento, monitoramento e avaliação das etapas de execução, o que 

se relaciona com a perspectiva de acompanhamento do processo integralmente. 

Considerando-se envolver as equipes de profissionais dos serviços; o trabalho social 

desenvolvido; as atribuições de cada equipes de profissionais; a estrutura local de trabalho das 
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equipes; as limitações, desafios e dificuldades ao trabalho; e as principais potencialidades e 

habilidades que favorecem o trabalho social das equipes de profissionais.  

Cabe de início retomar o objetivo geral desta modalidade no campo da educação 

permanente dos/as trabalhadores/as do SUAS, que de acordo com o Art. 4º da Resolução CNAS 

nº 6/2016, se volta para o propósito de: 

 

[...] fornecer subsídios teóricos, metodológicos, técnicos, operativos e éticos para a 
construção crítica e criativa de novas alternativas de intervenção aos trabalhadores do 
SUAS e elevar a qualidade do provimento dos serviços, programas, projetos, benefícios 
socioassistenciais e transferência de renda e da gestão do Sistema, contribuindo para 
a ressignificação das ofertas da Assistência Social e potencializando o pleno 
cumprimento de suas funções e seguranças afiançadas, na perspectivada garantia de 
direitos. 

 
E, como objetivos específicos: 

 

I. promover um espaço de escuta e de diálogo entre membros da(s) equipe(s); II. 
contribuir para o aperfeiçoamento profissional, técnico e ético-político dos 
trabalhadores do SUAS, buscando, de forma contínua e permanente, a qualidade e a 
efetividade no exercício de suas atribuições; III. fomentar entre os trabalhadores do 
SUAS a reflexão e o estudo conjunto das questões relacionadas ao seu cotidiano de 
trabalho e práticas profissionais, na perspectiva de melhor desenvolver as capacidades 
e competências coletivas; IV. produzir subsídios para a proposição de novas práticas e 
técnicas profissionais, metodologias e novos processos e rotinas de trabalho, visando 
a superação de desafios, limitações e dificuldades enfrentadas pelas equipes 
profissionais do SUAS; V. aprofundar e aprimorar os conhecimentos teóricos e práticos 
sobre os fenômenos, contextos e dinâmicas sociais dos territórios, de forma a superar 
visões reducionistas da realidade brasileira e dos sujeitos destinatários dos direitos 
sociais; VI. promover processos de reflexão e autorreflexão que contribuam para o 
rompimento com práticas preconceituosas, assistencialistas e estigmatizadoras, e 
para a ampliação da percepção sobre si e seu papel, sobre o outro e sobre a sociedade 
brasileira, na perspectiva do direito e do respeito à diversidade; VII. desenvolver 
capacidade de trabalho colaborativo, horizontal e interdisciplinar entre os membros 
da(s) equipe(s), proporcionando o compartilhamento de experiências e 
conhecimentos entre as diferentes equipes profissionais do SUAS; VIII. estimular a 
construção de ações voltadas ao território como meio de ampliar o conhecimento 
sobre as necessidades, demandas sociais e potencialidades da população e do 
território para o fortalecimento do vínculo comunitário e de sua capacidade protetiva. 
(CNAS, 2016). 

 

O momento de planejamento de um processo como este, ainda que já ofertado 

anteriormente, é de profunda reflexão, aponta para as demandas do Sistema e nos 

diferentes níveis de complexidade previstos e ofertados pela Política da Assistência Social. 

Na experiência em tela, o momento inicial foi o de identificar a demanda e os objetivos 
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pretendidos. Compreendemos aqui que é importante reafirmar que a Supervisão Técnica, 

enquanto modalidade no campo da Educação Permanente, que tem o “potencial de cumprir 

com os princípios de compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população, bem 

como com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional” 

(GUERRA e BRAGA, 2009, p. 540).  

De acordo com Carmona e Santos (2019) as etapas referentes para o início do 

processo, de acompanhamento e de conclusão são essenciais para a oferta da Supervisão 

Técnica no SUAS, 

 

[a etapa inicial tem o propósito de] organização, para identificar convergência de 
propósitos, clareza na leitura da demanda e de objetivos; identificar a possibilidade de 
contribuição com a demanda/objetivo; planejar o trabalho, mediante o uso 
dadocumentação inerente aos processos de planejamento (planos de trabalho, 
projetos, etc.); propor uma forma/produto de trabalho; negociar o trabalho em 
termos da sua operacionalização e remuneração. Já no processo de 
acompanhamento, um cuidado inicial é a construção do/a supervisor/a como 
referência para balizar assuntos e demandas que surgirão ao longo da execução. 
Assim, é essencial a execução do plano de trabalho construído coletivamente, além do 
estabelecimento de fluxos de comunicação e registro da ação. A conclusão deverá ser 
construída pelo grupo tendo o/a supervisor/a como grande facilitador, deste modo, 
este momento implica na prepararão da saída, demarcando a avaliação com a equipe 
envolvida e elaborar relatório final do trabalho, o qual deverá conter os impactos do 
trabalho, após o período de execução. (CARMONA e SANTOS, 2019, p. 5). 

 

Na execução no contexto do Programa CapacitaSUAS em Pernambuco, coordenada 

pela Gerência de Gestão do Trabalho e Educação Permanente (GGTEP), conforme a Gestão 

do Trabalho: concepção e significado para o SUAS, por Jucimeri Isolda Silveira (2011) 

 

A base legal da política de assistência social e sua institucionalidade atribuem 
centralidade às condições de acesso aos direitos, particularmente pela gestão do 
trabalho. O reordenamento político-administrativo e a implantação de estruturas, 
equipamentos e serviços, justificam a importância de um tratamento político e 
regulatório à gestão das condições técnicas, políticas e institucionais em que são 
realizados o trabalho, a gestão e o controle social. 

 

As temáticas foram pensadas em conjunto e de forma colaborativa pelas equipes que 

compõe a Secretaria Executiva de Assistência Social (SEASS), discutidas no Núcleo Estadual 

de Educação Permanente do SUAS, as quais foram aprovadas pelo Conselho Estadual de 
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Assistência Social (CEAS), pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e aprovadas 

pelo Ministério da Cidadania (MC). 

Neste período executamos 50 turmas de supervisão técnica, em parceria com a 

Gerência de Proteção Social Especial de Alta Complexidade (GEPAC). Houve participação efetiva 

de 1.263 trabalhadores(as), com as três (3) temáticas: Projeto Político Pedagógico (PPP) como 

instrumento que deve orientar a proposta de funcionamento dos serviços; Autoproteção de 

crianças e adolescentes; e Autocuidado como proteção à saúde mental. Foram três (3) 

turmas/grupos de trabalho formadas pelas equipes de trabalhadores(as) do Serviço de 

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), Serviço de Residência Inclusiva 

para Jovens e Adultos com Deficiência (RI) e representantes das equipes da Secretaria Executiva 

de Assistência Social (SEASS).  

A metodologia utilizada para as ofertas, em relação ao formato, seguiu as diretrizes 

apontadas pela RESOLUÇÃO Nº 6, DE 13 DE ABRIL DE 2016 que estabelece os parâmetros para 

a Supervisão Técnica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, em consonância 

com a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS - PNEP/SUAS, dentre eles, que a 

Supervisão Técnica deve ser estruturada por um período de, no mínimo, 06 (seis) meses, que 

devem ser previstas, no mínimo, 04 (quatro) horas mensais para cada grupo de trabalho, com 

no máximo 20 profissionais, com periodicidade, preferencialmente, quinzenal; e que seu 

planejamento e execução das ações devem ser coordenados pela Gestão do Trabalho do SUAS, 

com a participação do Núcleo de Educação Permanente, e, quando houver, articulados e 

integrados com os cursos disponíveis no âmbito do Programa Nacional de Capacitação do SUAS 

– CapacitaSUAS, o que foi o caso no estado de Pernambuco, onde as ofertas ocorreram de 

forma integrada.  

A Supervisão técnica – Tema 1. ‘O cuidado como forma de prevenção ao adoecimento 

mental’ foi proposto a partir do aprofundamento na compreensão de que o cenário de 

pandemia ora vivenciado evidencia a necessidade de trabalharmos o campo das emoções, da 

saúde emocional. A crise sanitária, política e econômica da atualidade tem ampliado a demanda 

sobre o SUAS, os/as trabalhadores/as e usuários/as.  

Diante de tanto sofrimento, de tanto luto, é preciso reconhecer que a política da 

assistência social atua em situação de calamidade, mas que a situação que vivenciamos 



 

ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2240 

demanda muito mais de nós, porque além de prever e garantir a segurança das famílias e 

usuários temos também que nos proteger, lidar com nossas perdas e luto.  

Neste sentido, percebemos a necessidade de atuar no campo da saúde socioemocional 

para projetarmos condições melhores de travessia da pandemia. Cabe destaque que este é um 

percurso ainda pouco incorporado ao campo da gestão pública, no campo desta e de outras 

políticas, a concepção de gestão para a redução de riscos de desastres, para antes e depois das 

situações de desastres, situações em que temos que nos proteger e proteger os outros. Somos 

sujeitos também atingidos pela pandemia.  

O outro tema trabalhado no processo de Supervisão Técnica, 2. A vivência da construção 

coletiva e participativa do Projeto Político Pedagógico, individual, por Serviço de Acolhimento, 

possibilitaram o despertar das equipes para a reorganização do Projeto Político Pedagógico 

propiciando a reflexão constante entre normativas técnicas e as práticas cotidianas permitindo 

ao grupo refletir sobre o protagonismo necessário para enfrentar os problemas e buscar por 

soluções coletivas e alinhadas ao Projeto, o que é essencial em tempos onde precisamos 

planejar para projetarmos melhores ações. A pandemia que alcançou de modo muito 

inesperado a sociedade, também impactou sobremaneira o campo da gestão das políticas 

públicas, neste sentido planejar significa refletir sobre a ação para projetar resultados mais 

efetivos.  

O tema 3. Autoproteção de crianças e adolescentes, foi proposto pelos/as 

trabalhadores/as, a partir da leitura da realidade, onde um dos legados do tempo da pandemia, 

da suspensão da circulação social, da necessidade do isolamento social, foi a ampliação dos 

casos relacionados para as violências físicas e sexuais, cometidas principalmente contra 

crianças e adolescentes, o que impacta diretamente nossa humanidade, mas também o SUAS. 

A demanda apresentada se mostrou urgente e necessária, justificada a partir de indicadores 

apontados em diagnósticos levantados junto às equipes dos equipamentos de acolhimento 

institucional. 

Neste sentido, o tempo de oferta da supervisão efetivamente se projetou como um 

tempo de reflexão do e no trabalho apontando como entremeio às práticas educativas. Esta 

possibilidade de reflexão para a ação a partir do tempo presente foi muito rica e necessária, 

tanto para os/as trabalhadores/as, quanto para o campo da gestão pública, quanto da 
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Universidade, principalmente quando considerado o tempo de crises em curso, atravessadas 

por uma pandemia de proporções mundiais. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise realizada, concluímos afirmando a importância das discussões 

participativas e colaborativas em busca de compreender em que medida o processo de 

formação influencia no desenvolvimento de estratégias pedagógicas que contribuam na prática 

profissional dos trabalhadores no âmbito dos serviços; da análise dos currículos, 

especificamente, para os profissionais que atuam nestes equipamentos e se estes oferecem 

suportes teórico-metodológicos necessários na perspectiva da interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade e para uma maior reflexão a respeito das diversidades dos/as usuários/as 

destes serviços; e, ainda, avaliar se as práticas educativas voltadas a estes operadores dão conta 

da centralidade aos direitos destes cidadãos/ãs usuários que demandam esta proteção social. 

Para tanto, evidenciamos a Resolução do CNAS nº 09/2014, de 15 de abril de 2014, que 

reconhece e ratifica as ocupações e as áreas de ocupações dos profissionais de nível médio e 

fundamental do SUAS, integrando diretamente a equipe de referência dos serviços 

socioassistenciais em seus artigos, Art. 1º Ratificar e reconhecer as ocupações e as áreas de 

ocupações profissionais de escolaridade de ensino médio e fundamental completos que 

compõem as equipes de referência do Sistema Único de Assistência Social, previstas na Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-

RH/SUAS). 

Art. 2º O trabalho social desempenhado no SUAS deve pautar-se pelos princípios éticos 

estabelecidos na NOB-RH/SUAS e na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social (NOB/SUAS) - 2012. E a Resolução do CNAS nº 17/2011, de 20 de junho de 2011, que 

ratifica a equipe de referência definida pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 

do Sistema Único de Assistência Social e reconhecer 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.  
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Outro aspecto que pode ser considerado a partir das discussões são algumas reflexões 

registradas nas observações realizadas em ocasião do acompanhamento da Supervisão Técnica 

das equipes de profissionais participantes: o envolvimento dos profissionais das equipes que 

atuam diretamente nestes equipamentos (Casas de Acolhimento), e a participação efetiva e 

colaborativa dos/as coordenadores/as educadores/as sociais, além da equipe de profissionais 

das áreas técnicas, tais como os cuidadores/as sociais, das funções administrativas, de 

recepção, de limpeza, de cozinha, segurança e transporte, ratificando e reconhecendo a 

importância dessa formação e construção coletiva com todos os profissionais envolvidos, foi 

perceptível e verbalizado, o sentimento de acolhimento e pertencimento; também foi 

revelador o silêncio dos/as coordenadores/as, em alguns momentos acerca do trabalho social 

desenvolvido, e tão qual torna-se importante avaliar o que os levou a apatia nestes ditos 

momentos. 

Sendo assim, diante do exposto, temos a refletir sobre as possibilidades que os/as levam 

a retração: a tamanha responsabilidade da coordenação? As tantas atribuições das equipes de 

profissionais? As inúmeras demandas e atribuições os impedem de construir coletivamente e 

interfere nessa participação? E quanto a estrutura disponibilizada, até que ponto há 

interferência na execução das ações, no planejamento, na infraestrutura, no apoio das demais 

áreas: administrativa, jurídica, financeira, entre outros?  

E sobre as limitações, dificuldades e desafios ao trabalho das equipes, observamos: da 

desarticulação da rede de apoio, da fragilidade dos vínculos de trabalho, da ineficiência dos 

fluxos de trabalho, da falta de priorização do planejamento, da avaliação e de repensar o 

planejamento, até que ponto interfere? No entanto, registramos as principais potencialidades 

e habilidades percebidas que favorecem o trabalho social destas equipes de profissionais: o 

interesse frente a possibilidade de continuidade dos encontros de formação e de cuidados com 

o outro; a visível dedicação da equipe e o compromisso ético-político com o seu fazer, trazendo-

o como propósito de vida e com a política pública de assistência social e o reconhecimento do 

seu papel enquanto profissional mediador desta política pública e o usuário/a - cidadão/ã. O 

que reafirma que ao avaliarmos os principais resultados e a aplicabilidade destes patamares 

formativos discutidos no âmbito desta etapa da oferta de formação continuada, subsidiaremos 
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a tomada de decisões acerca dos principais desafios do processo de educação permanente a 

partir destas observações e registros. 

Ao discutirmos política pública e em se tratando de um sistema tão complexo e 

importante como o SUAS que tem como premissa garantir a proteção social aos cidadãos/ãs, 

ou seja, apoio à indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, 

por meio de serviços, benefícios, programas e projetos, sublinhamos a importância da gestão 

do trabalho e da educação permanente, ao tempo em que reiteramos que no estado de 

Pernambuco, essa pauta, vem sendo priorizada, discutida, implementada, construída e 

reconstruída a partir de experiências, trocas e avaliações individuais e coletivas dos/as 

trabalhadores/as, vivenciando e ressignificando suas práticas, e de acordo com FREIRE, a partir 

de suas “leitura de mundo”, neste sentido, esperamos refletir um compromisso político para a 

transformação social e o rompimento das desigualdades em todas as suas dimensões.  

Quanto à integração, pensamos que esse processo não seja possível sem o “chão” que 

diz respeito à realidade onde se dá a gestão do SUAS. Em sendo a vigilância socioassistencial 

essencialmente a função do SUAS para fortalecer os seus objetivos, de proteção social e defesa 

e garantia de direitos, se faz necessário reconhecer o papel da gestão do trabalho, que, eu 

entendo, cumpre uma função de mediação entre a política e o cidadão (Koga, Dirce). 

Por fim, neste processo, a construção epistemológica dar-se no contexto da educação 

no tempo do trabalho – Educação ‘no’ e ‘para’ o trabalho - com fins de fortalecer uma política 

pública essencial que se estabelece como enfrentamento às questões sociais, garantindo 

proteção social às minorias, ao tempo que se contrapõe a práticas tradicionais, estigmatizantes 

e preconceituosas, corroborando e dando corpo a luta pela garantia dos direitos humanos. E 

seguimos acreditando num processo de educação permanente mediado pela problematização 

e reflexão quanto as experiências, saberes, práticas, valores e princípios dialogando com novos 

aportes teóricos, metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis. 
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