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RESUMO 
O Programa CAPACITASUAS tem como objetivo contribuir com o 
aprimoramento das capacidades e competências das funções de gestão 
a partir de ações no campo da educação permanente de 
trabalhadores/as do Sistema Único da Assistência Social. Neste artigo 
apresentamos a experiência do Programa no estado de Pernambuco, 
construida e executada em tempos de pandemia, com ênfase para a 
importância da parceria entre os campos da gestão pública e das 
Universidades, principalmente se considerados os enormes desafios 
apresentados à garantia das ofertas e proteções sociais previstas pela 
Política Nacional de Assistência Social. O universo para análise foi o de 
10.656 trabalhadores/as que participaram das ações do Programa no 
ano de 2021. Os resultados apontam para a importância da criação de 
ecossistemas educativos entre o campo da gestão da política, dos 
diferentes chãos de trabalho e das Universidades para o fortalecimento 
do SUAS, aprimoramento das práticas e politização das entregas à 
população. 
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ABSTRACT 
The CAPACITASUAS Program aims to contribute to the improvement of 
the capacities and competences of the management functions from 
actions in the field of permanent education of workers of the Unified 
Social Assistance System. In this article we present the experience of the 
Program in the state of Pernambuco, built and implemented in times of 
pandemic, with emphasis on the importance of the partnership between 
the fields of public management and the Universities, especially 
considering the enormous challenges presented to the guarantee of 
offers and protections provided for by the National Social Assistance 
Policy. The universe for analysis was that of 10,656 workers who 
participated in the Program's actions in 2021. The results point to the 
importance of creating educational ecosystems between the field of 
policy management, the different work grounds and Universities to 
strengthening the SUAS, improving practices and politicizing deliveries 
to the population. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A experiência que será relatada neste artigo deriva da parceria, ainda em curso, entre o 

Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e 

Juventude/SDSCJ e a Universidade Federal Rural de Pernambuco para fins da execução dos 

Cursos integrantes no Programa Nacional de Capacitação dos Trabalhadores do 

SUAS/CapacitaSUAS/PE no âmbito do estado.  

O Programa no estado está na sua terceira edição, e, no escopo da experiência aqui 

relatada, enfrentou os desafios de se reformular para a garantia de suas ofertas em meio ao 

cenário da pandemia. Cenário em que, uma das únicas certezas que tínhamos, era de que é que 

a pandemia do Covid 19 chegava ao Brasil em um contexto de ausência de políticas públicas e 

agenciamentos políticos consequentes, o que nos colocou diante da triste marca de produção 

de muitos mortos e acentuada ampliação da precariedade em que já vivia parte significativa da 

população brasileira (LEITE, 2020).  

No caso brasileiro, mas não apenas nele, foi extremamente difícil pensar em ações a 

serem formuladas de modo uniforme para os diferentes grupos populacionais. E o movimento 

de uniformização, fundamentado no desconhecimento ou banalização dos diferentes modos 
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de vida, produziu muitos efeitos negativos, principalmente por desconsiderar (ou negligenciar) 

o fato de que as trajetórias, identidades e pertencimentos vivenciados pelos sujeitos, 

influenciam nas variações dos comportamentos e reações tomadas e/ou assumidas no contexto 

de crise ou conflito (DAS, 2020).  

Em síntese, a forma como o Brasil se comportou em meio aos desafios apresentados 

alinha-se ao que Das(2020) apontou, em concordância com economistas como Jishnu Das 

(2020), de uma “epidemia da ignorância”, contexto em que modelos epidemiológicos fracassam 

por não incorporar na modelização e nas predições as diferentes experiências vivenciadas pelos 

sujeitos (DAS, 2020). Neste sentido, nunca foi tão evidente a importância de se conhecer as 

dinâmicas dos diferentes grupos e espaços para que as decisões em contextos de incerteza não 

se tornem normas nos modos de se lidar com situações de crise e/ou desastre, caso ora 

vivenciado na história recente com a pandemia do Covid 19.  

Foi em meio a este contexto que construímos pontes para fazer a travessia do cenário 

de pandemia no estado de Pernambuco, o que ora analisamos a partir da execução do 

Programa CapacitaSUAS. Programa que 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 (BRASIL, 2013). Cabendo destaque para o fato de que o estado de 

Pernambuco atualmente é o único com execução do Programa no Brasil.  

O objetivo do CAPACITASUAS é contribuir com o aprimoramento das funções, 

capacidades e competências das funções de gestão, do provimento de serviços, programas, 

projetos, benefícios e transferência de renda, e do exercício do controle social, por meio do 

apoio aos estados e ao Distrito Federal na execução de seus Planos de Capacitação (BRASIL, 

Resolução CNAS nº 08/2012). 

Para Gonçalves e Lima (2015) o CapacitaSUAS desde sua criação vem cumprido a função 

de indutor das estruturas e meios para que seja implementada no SUAS a perspectiva da 

educação permanente, através da função de garantir a disponibilidade de cursos de formação 

e capacitação voltados para o desenvolvimento de múltiplas habilidades de indivíduos que 

trabalham no sistema. Com destaque para o fato de que os/as trabalhadores/as no campos das 

gestões estaduais e municipais, e principalmente os da ponta (burocracia de nível de rua), dos 
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serviços, responsáveis diretos pelas entregas à população, têm papel fundamental sobre a 

forma como a população de modo geral, e, os indivíduos em particular, acessam os direitos.  

E, nesta perspectiva, juntar as Universidades e instituições de ensino ao campo da 

gestão pública é algo extremamente revolucionário, é na Universidade que se formam os 

quadros que atuarão na política, ela cumpre uma função importante de amplificar os problemas 

sociais trazendo-os para o campo da pesquisa, ensino e extensão e ao partilharmos os fatos, os 

processos, os encontros e as histórias é preciso que Universidade e gestão pública transformem 

o cotidiano no e do Estado em ecossistemas educativos, matéria para um mergulho em maior 

densidade na busca por uma sociedade melhor e mais justa para toda a população.  

Em um sistema tão complexo e refinado como o SUAS, que vem passando por processos 

de construção/ reconstrução ao longo de sua trajetória, é esperado que a educação reflita os 

desafios vivenciados no cotidiano. A sociedade brasileira, formada a partir de tantos processos 

fundamentados na desigualdade, violência, expropriação e assimetria de poder é uma 

sociedade onde a atuação é bastante densa, precisamos evidenciar os entremeios de e para 

nossa ação.  

Neste sentido, de acordo Castro (2019 apud MIRANDA, 2019) o programa apresenta 

inúmeras possibilidades, bem como desafios a serem transpostos através de sua execução, 

desafios que a Secretaria Nacional de Assistência Social/SNAS compreende serem necessários 

enfrentar com a execução do programa, a citar: “[...] superar práticas estigmatizantes; a 

profissionalização; promover processo permanente de reflexão-ação-reflexão; a relação teoria 

e prática – aprendizagem significativa – relacionada com a realidade” (CASTRO, 2019, slide 33 

apud MIRANDA, 2019). 

Nossa experiência no estado de Pernambuco nos levou para a migração da oferta do 

CapacitaSUAS para o formato remoto, como possibilidade de seguir, ainda que em meio a um 

cenário de pandemia persistente e prolongado, as ações no campo da educação.  

Refletindo o papel do programa CapacitaSUAS neste contexto, para a produção de 

melhores práticas e fatos para a atuação em meio ao cenário de pandemia, foram feitas as 

pactuações necessárias para a incorporação de estratégias de EAD e uso de TICs no processo 

formativo, processo de partilha e construção coletiva percorrido de 02 de janeiro a 31 de 

dezembro 2021, uma caminhada que resultou na oferta de 47 cursos de 20h, 6 cursos de 40h, 
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8 cursos autoinstrucionais, 6 lives e 1 webnário. Ocasião em que os processos de educação 

permanente chegaram junto a 10.656 trabalhadores/as, com a certificação de 5.897 alcançando 

toda a extensão do estado de Pernambuco.  

A análise desta trajetória, vivenciada pelas autoras a partir da coordenação do processo 

a partir dos chãos da Universidade e da gestão pública, se dará de forma qualitativa, a partir da 

observação participante e direta sobre o processo e seus entremeios, com o objetivo de 

evidenciar a importância e possibilidade de construção de ecossistemas educativos para a 

efetivação de melhores práticas e entregas para a população no campo das políticas públicas.  

A educação permanente dos/as trabalhadores/as do SUAS em Pernambuco: reflexões sobre 

a experiência do CapacitaSUAS como forma de reafirmação da centralidade da educação para 

a travessia da pandemia 

De acordo com Vilas Boas, Ferrari e Castro (2015), um dos desafios da administração 

pública contemporânea é capacitar formuladores/as e prestadores/as de serviços públicos, em 

cenários de ampliação das demandas sociais e complexidade da oferta das políticas públicas, 

neste sentido a educação permanente assume o papel de estratégia fundamental para o 

aprimoramento da prestação de serviços públicos aos/as cidadãos e cidadãs. 

O cenário atual vivenciado no Brasil, de rupturas orçamentárias, de destituição de 

programas, projetos e serviços, em curso em todo território nacional representa um enorme 

desafio, 

 

[...] para o atendimento das necessidades sociais dos sujeitos de direitos, usuários 
desta política [ocasião em que são] exigidas cada vez mais estratégias de resistência, 
de organização dos trabalhadores e, também aquisições de saberes, inclusive para o 
enfrentamento dos ataques das reformas neoliberais em curso no Brasil, que 
suprimem direitos sociais postos na agenda das políticas sociais [...] Por isso, é 
necessário aprimorar o trabalho profissional nos diferentes processos organizativos e 
instituídos no SUAS. (FERNANDES, 2020). 

 

Com a pandemia, o quadro geral de precariedade, exclusão e desigualdade que marcam 

a história brasileira, tornou-se ainda mais preocupante, não só pelo previsível efeito letal da 

doença em ambientes insalubres, mas também em razão das decisões governamentais que 

agudizaram o problema e ampliaram os riscos da crise sanitária em curso.  
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Partilhávamos a compreensão de que o momento era o de fortalecimento do SUAS, 

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

especialmente de crianças, adolescentes, mulheres e pessoas idosas, além das populações 

desprotegidas, como imigrantes e pessoas em situação de rua. 

Neste sentido, reafirmamos a partir da reordenação da proposta a importância de 

recursos e ações conjuntas, e engajamento dos diferentes setores para minimizar os efeitos 

sociais e econômicos, bem com como os riscos do Coronavírus. Foi essencial trabalhar de 

forma articulada para identificar e apontar possibilidades de enfrentamento ao contexto ora 

vivenciado, bem como começar a apontar para o contexto pós pandemia, onde o uso da 

tecnologia e de novas normas de biossegurança, já se mostravam cada vez mais urgentes e 

essenciais, principalmente considerando- se as desproteções sociais que permaneciam e se 

ampliavam de maneira muito acentuada. 

A experiência do Programa no estado de Pernambuco, construída e executada em 

tempos de pandemia, com ênfase para a importância da parceria entre os campos da gestão 

pública e da Universidades, demonstrou que as ações educativas poderiam ser um catalizador 

para, em meio à crise, reconectar a Política Nacional de Assistência Social/PNAS com a proposta 

de emancipação social, principalmente quando considerada a urgência de desnaturalizar as 

desigualdades sociais.  

Compreendemos que 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.  

Inserimos no tempo e conteúdo das ofertas temas relativos ao cotidiano vivenciado com 

o propósito de fortalecer ações pautadas em conhecimento teórico-técnico e político sobre o 

cenário de crise, considerando os diferentes portes dos municípios, as áreas essenciais de 

gestão implantadas e em funcionamento, o planejamento e estruturação do Trabalho Social 

com Famílias/TSF nos serviços em tempos de pandemia. Os/as trabalhadores/as que acessaram 

os cursos também formam impactados de forma direta pela pandemia.  
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A rede de assistência social que faz parte de um conjunto essencial de ações de 

enfrentamento à COVID-19, no início da pandemia teve atuação amplamente impactada, 

marcada pela falta o suporte institucional e recursos necessários à realização do trabalho de 

forma adequada e segura. O que deixou a deriva não apenas trabalhadores/as na ponta, mas, 

acima de tudo, as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade que dependem do 

trabalho destes/as profissionais para terem condições mínimas de sobrevivência (MAGRI, 

2020). 

No caso dos/as trabalhadores/as, como mostra Roberto Pires (2019 apud MAGRI et al., 

2020) em pesquisa recente realizada pelo NEB/FGV-EAESP, com profissionais da área da 

assistência social de várias cidades do país, para analisar os impactos da Covid-19, 

 

[...] resultados preliminares, de 407 respondentes, apontam que 44% deles não 
receberam orientação da chefia sobre como atuar em momentos de crise; e 58% não 
sentem suporte dos superiores para enfrentar a pandemia. Além disso, 63% dos 
participantes não receberam os equipamentos necessários para se proteger do vírus, 
e 86% não tiveram treinamento para lidar com a COVID-19. Quase a metade desses 
profissionais (45%) conhece companheiros de trabalho que foram contaminados ou 
apresentam sintomas. (MAGRI et al., 2020). 

 

A projeção sobre formas de atendimento foi essencial, vários segmentos populacionais, 

principalmente os de fora dos centros urbanos ficaram descobertos, sem contato. Ficou 

evidenciado que os atendimentos e acompanhamentos precisam ocorrer com proteção dos/as 

trabalhadores/as e dos/as usuários. Na projeção sobre como continuar a atuar, Atendimento 

remoto X Atendimento presencial, alguns municípios se viram perdidos.  

Foi preciso considerar ainda, que em muitos lugares as equipes foram reduzidas devido 

ao impacto das reformas em curso e a demanda das ofertas da política aumentada por famílias 

e indivíduos que já estavam mais vulneráveis a crise e que se viram esmagados pelo contexto 

pandêmico e por novos sujeitos que precisarão ser incorporados ao campo das ofertas da AS 

(MAGRI et al., 2020). 

Para fazer frente a estes desafios na implementação dos serviços socioassistenciais, é 

preciso que a política se oriente no sentido de reduzir a distância entre os responsáveis pelas 

decisões políticas, os trabalhadores que estão na linha de frente e as famílias/indivíduos e os 

territórios (MAGRI et al., 2020). 
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Era preciso refletir sobre a retomada das ações de atuação nos territórios, com a 

perspectiva de atuação conjunta com seus sujeitos políticos, o que demanda uma proximidade 

e organicidade entre o cotidiano das ofertas, os diferentes sujeitos e espaços. A política da AS 

se estrutura a partir da matricialidade socio- familiar que implica não apenas em estar 

fisicamente no território, mas em se envolver com ele, compreendê-lo como espaço, como nos 

afirma Milton Santos (1978), para quem “a utilização do território pelo povo cria o espaço”. 

Em referência a Santos, destacamos a importância da Vigilância Socioassitencial. Um dos 

campos desta política que mais sofreu com os cortes dos últimos anos e que hoje se revela 

como um dos mais essenciais para fazer frente as expressões da questão social nas experiências 

das famílias e dos territórios. A vigilância deve atuar para ampliar as possibilidades de 

compreensão sobre os mecanismos e interseccionalidades entre os elementos/vivências da 

subalternidade no cotidiano dos sujeitos. Precisamos conhecer mais, para projetar e planejar 

melhor o trabalho com as famílias em um país sob efeitos de uma crise política, econômica e 

social generalizada, agravada pela experiência desastrosa de gestão da pandemia do Covid19.  

E, o planejamento vem do conhecimento prévio, do diagnostico, uma vez que não é só 

o serviço que tem que funcionar, mas a AS que tem que funcionar. Precisamos agir na urgência 

do tempo presente, mas apontando para o futuro, para a ruptura de ciclos. Destaca-se ainda, a 

necessidade de compreender as trajetórias e experiências vivenciadas pelos chamados novos 

usuários, novos/as beneficiários/as desta política.  

 Neste sentido atuamos na perspectiva de que não são só os serviços que teriam que 

funcionar, mas o SUAS não poderia parar, era preciso em meio a crise estar em pleno 

funcionamento. Ter sua força de trabalho bem aproveitada para entender a conjuntura, ver 

quais eram as nossas eficiências, nossas competências, habilidades e nosso papel na 

construção/reconstrução das relações no tempo presente e no futuro pós-pandemia.  

Para Candau (2007), é através da criação de ecossistemas educativos que se torna 

possível dar conta do nosso propósito de ampliar as funções educativas que devem ajudar a 

superar práticas estigmatizantes, promover processo permanente de reflexão-ação-reflexão, 

relação intrínseca entre a teoria e prática – aprendizagem significativa – relacionada com a 

realidade, integração entre os diferentes saberes e papeis profissionais – complementariedade 

frente às complexas demandas. 



 

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

 

2225 

 

O debate sobre as questões educacionais tem ficado restrito aos processos de 
educação formal. Mas, na sociedade em que vivemos, a educação é realizada em 
diferentes domínios, instituições e práticas sociais. É fundamental ampliar os 
“ecossistemas educacionais”, ou seja, os distintos ambientes de produção da 
informação, do conhecimento, das identidades, e de práticas sócio – culturais, nos 
quais várias linguagens possam ser trabalhadas e uma diversidade de sujeitos possa 
interagir. (CANDAU, 2007). 

 

Toda a nossa intencionalidade se voltou para um tipo de educação que forma pessoas 

capazes de serem sujeitos conscientes de suas opções e ações, e não meros reprodutores. Para 

isso, se fez necessário promover a criação constante de novos conhecimentos a partir das 

práticas em curso, apropriação, socialização e pluralização dos saberes, a partir da 

diversificação de leituras de um mesmo fenômeno.  

É neste contexto que avaliamos a importância de nos reinventarmos também no campo 

da Educação Permanente, para buscar coletivamente saídas para os desafios que precisarão ser 

delineados e/ou reafirmados no SUAS em um país sob efeitos do cenário pandêmico que 

implicou na necessidade de rapidamente reinventar e ressignificar o cotidiano do processo da 

Educação Permanente. 

Este movimento era essencial, principalmente se considerado que a educação 

permanente, de acordo com a PNEP (2013), se refere à “formação de pessoas visando a dotá-

las das ferramentas cognitivas e operativas para a compreensão dos contextos nos quais estão 

inseridas, procedimentos e meios de ação apropriados aos diferentes contextos de vida e de 

trabalho e à resolução de problemas”. 

O processo de transposição de uma proposta e, principalmente, de uma prática antes 

realizada através dos encontros, dos diálogos, do face a face, da ida e partilha aos territórios, 

para uma outra modalidade, mediada pela Tecnológica da Informação e Comunicação/TICs, se 

deu em meio ao contexto de pandemia. 

A migração da oferta do CapacitaSUAS enquanto ação no campo da educação 

permanente para o formato remoto representou um desafio, principalmente por se tratar de 

processos de formação/capacitação para o trabalho, mediada muitas vezes por 

trabalhadores/as que tendo prática e habilitação comprovada no campo da gestão e ofertas do 



 

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

 

2226 

SUAS, não têm necessariamente uma formação anterior no campo da docência/educação. De 

acordo com Figueiredo (2020): 

 

[...] para o exercício nesta modalidade, além de conhecimentos pedagógicos, são 
exigidas também ao professor destrezas em relação ao método de ensino 
aprendizagem auxiliado por computador e pela internet, como fluência tecnológica e 
competência de incorporar a ferramenta à proposta e às habilidades e deficiências dos 
alunos sem abandonar também a disposição em contextualizar. Não adianta o recurso 
novo e tecnológico se o educador não ligar o potencial de dinamismo, criatividade e 
efetividade da ferramenta acompanhado dos conteúdos à realidade e aos interesses 
dos alunos. 

 

Cabe aqui um destaque no fato de que esta não é uma particularidade de processos 

como este, que se voltam para a formação de adultos para e no trabalho, mas do campo da 

educação mediada pela TICs de modo geral. A rápida e necessária migração das ações para o 

formato remoto, via uso de plataformas como Zoom, Google meet e Google sala de aula, tem 

sido um desafio partilhado por professores/as (formadores/as) e trabalhadores/as em imersão 

nos processos de educação permanente neste cenário pandêmico, a partir da navegação na 

Internet, mediada por uma tela e um microfone, o que representa um esforço cotidiano para 

superação de dificuldades técnicas, problemas com o WiFi/pacotes de dados e partilha do 

tempo de formação/capacitação com o tempo e espaço da casa e/ou do trabalho. 

Nos orientamos pela compreensão de que estávamos distantes fisicamente, e em 

virtude disto, era ainda mais necessário ampliar as possibilidades de melhor acolhimento, de 

produção de informações sobre os/as trabalhadores/as do SUAS. Em tempos tão duros, 

marcados por tantos processos de mudança, se mostrou muito importante para nós saber sobre 

os impactos da pandemia do Covid 19 sobre o cotidiano dos/as trabalhadores/as, sobre os 

impactos da pandemia nas condições de trabalho, na vida familiar, nas formas de acesso e 

utilização das TICs, as condições socioemocionais. Neste sentido, para além da oferta dos cursos 

criamos espaços de produção de diagnóstico e investimos em ações integradas de ensino-

pesquisa-extensão.  

Os dados produzidos dados orientaram uma série de ações. Os diagnósticos produzidos 

apontavam, por exemplo, para o fato de que um número bastante significativo de 

trabalhadores/as que tiveram contato com a Covid-19, principalmente quando considerado a 
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infecção de alguém muito próximo, que demandava seus cuidados, e, ou para a experiência de 

luto. 

Estes aspectos aqui ressaltados viabilizaram a possibilidade de aprofundamento em 

temas, abordagens e nos aspectos estruturantes e estruturadores do SUAS, mas também do 

mundo da vida, das experiências partilhadas, por isto a relação aqui proposta com a perspectiva 

de criação de ecossistemas educativos. Conseguimos em alguma medida fazer com que a 

tecnologia, que para muitos inicialmente era algo distante, se tornasse algo mais próximo, neste 

sentido, compreendemos que criamos algo que poderia ser definido como uma espécie de 

Tecnologia da Aproximação. 

Saímos desse processo mais familiarizados com a possibilidade das tecnologias de 

informação e comunicação estarem definitivamente presentes no processo de educação dos 

trabalhadores e trabalhadoras, mas, uma tecnologia humana e humanizada, onde se reconhece 

um sujeito e se compreende o cenário de sua ação. Criamos (recriamos) o repertório para nossa 

ação, tornando-o cada vez mais implicado no tempo histórico e nas demandas do cotidiano. 

Em tempos de mares tão revoltos temos a certeza que a implementação do 

CapacitaSUAS/Pe representou e representa possibilidade de resistência, apoio e organização 

para uma “travessia” POSSÍVEL para uma sociedade mais justa e equitativa, o que 

invariavelmente demanda um SUAS vivo, pulsante e ativo. 

 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As tecnologias da informação e comunicação viabilizaram os processos de encontro 

mesmo em tempos duros de isolamento dos corpos, em síntese representaram a nossa 

possibilidade de seguir mesmo nos tempos mais duros da pandemia. Ampliaram nossa 

capacidade de escuta, para atuar de forma mais efetiva na consolidação da práxis como postura 

de intervenção cotidiana, uma práxis onde é refletir sobre o processo de elaboração, 

planejamento, gestão, monitoramento e avaliação de políticas públicas no nível macro e micro. 

Para este caso também vale a contribuição de Rosa Maria Torres (2001), sobre duas figuras 

afetas ao universo dos aparelhos de observação: o telescópio e o microscópio.  
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Precisamos produzir informações mais sistematizadas de forma a retroalimentar o 

campo de produção das políticas públicas, com informação de qualidade, coletada através de 

métodos adequados. Precisamos de ciência, das Universidades, exercitando olhar numa 

perspectiva macro do telescópio, que olha para a sociedade, olha para os grupos, olha para as 

configurações relacionadas à conjuntura de um momento político, social e econômico tão 

específico, tem escuta atenta para as demandas do campo da gestão.  

Mas, precisamos também, fazer ecoar no tempo e espaço da formação a movimentação 

e vozes dos territórios, do “homem comum” que “precisa ser visto e escutado pela política de 

assistência social, não podendo ser diluído em meio às contagens e estatísticas genéricas em 

forma de público-alvo, beneficiário ou usuário apenas”, o que demanda uma escuta atenta, de 

perto de dentro, uma atenção voltada para as narrativas produzidas pelos trabalhadores e 

trabalhadoras, sujeitos da materialização do sistema para as famílias e indivíduos.  

Destacamos também que conseguimos aprofundar, mesmo neste formato virtual, uma 

relação de cuidado, respeito e horizontalidade, durante todo processo, o que vai desde o layout 

estabelecido por nós para as salas de aula, até o aprimoramento sobre as formas de acolher 

para e nos cursos. Partimos do princípio que acolhida em uma casa é algo que se faz a partir de 

uma disposição cuidadosa, implica em presença, horizontalidade. O que nos lembra de Mário 

Quintana, ao afirmar que na convivência o tempo muitas vezes não importa se é um minuto, 

uma hora, uma vida, que importa é o que ficou desse minuto, dessa hora, dessa vida.  

Como não poderíamos estar presente nos territórios, decidimos conhecer melhor os 

cursistas, não só conhecer a partir dos aspectos formais, dos elementos que cabem à sua 

trajetória profissional e da sua atuação no SUAS, mas conhecer a partir de dimensões do seu 

cotidiano, nos impactos desse tempo da pandemia gerados sobre eles (as), suas famílias, sobre 

seus sonhos, desejos, as mudanças em seu trabalho, sobre as percepções em relação ao futuro 

e as possibilidades de retorno à “normalidade”. 

Outro aspecto positivo foi o fato da gente termos conseguido transformar os espaços 

das salas de aulas em espaços públicos, espaços de partilha, onde o processo de ensino-

aprendizado pudesse sempre que possível ser horizontalizado, investindo durante os 

momentos de alinhamento para a construção de cada curso na reflexão sobre quem são os 

sujeitos importantes para cada ação e incentivando o convite para a presença ativa destes 
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durante os cursos. Trouxemos para dentro do curso trabalhadoras e trabalhadores, gestores e 

gestoras, como sujeitos ativos do processo de exposição e tratamentos das questões, com vistas 

a transformar o conteúdo dos cursos em algo vivo, em matéria relacionada ao cotidiano. Em 

síntese nso orientamos para a perspectiva de criação de ecossitemas educativos. 

Desta forma, assumindo esta perspectiva como fundamental para pensar o fazer da 

Universidade, o que apresentamos neste artigo, é o recorte de uma caminhada, cujo o caminho 

teve o traçado desenhado a muitas mãos, a partir do desejo de potencializar a parceria entre 

Universidade e Estado, na perspectiva de, ao assumir os processos de educação permanente 

no âmbito do CapacitaSUAS, atuar à formação enquanto práxis reflexiva, defendendo-a 

enquanto exigência intrínseca para a constituição de uma Universidade que possa ser 

realmente útil para a sociedade brasileira. 

Acreditamos que estamos trilhando um caminho de muita beleza e potência, 

Universidade, gestão pública e chãos de trabalho, criando, como nos afirma Vera Maria Candau 

(2007) ecossistemas educativos, movimento que atua pela ampliação e reconhecimento de 

diferentes espaços de produção da informação e do conhecimento. É preciso de muitas mãos, 

cabeças e corações para trilhar de forma contínua e persistente os desafios que nos estão 

postos. 

Dentre os principais legados deixados pelo projeto nesta etapa do CapacitaSUAS, foi a 

possibilidade da educação permanente desconstruir um sentimento presente de suspensão da 

vida e dos processo de criação. Reafirmamos a possibilidade de reflexão política em relação as 

práticas, de refinamento e fortalecimento do sistema, de possibilidade de construir algo novo.  
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