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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo discutir a Política de Educação 
Permanente do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 
(PNEP/SUAS), que foi instituída em 2013. A PNEP/SUAS 
objetiva materializar no âmbito do SUAS, a educação e 
capacitação permanente, centrada na perspectiva político-
pedagógica, sem perder de vista, também o seu 
posicionamento ético. Nesse sentido, se faz necessário, expor 
o contexto histórico, anterior a sua instauração resgatando as 
deliberações e normativas que levaram à elaboração dessa 
Política. Posteriormente, aprofunda-se sobre a PNEP/SUAS, 
tangenciando, assim, a sua estrutura organizacional, e, por fim, 
aborda-se o compromisso dos entes federados com a 
capacitação permanente dos trabalhadores. 
 
Palavras-chaves: Política de Educação Permanente do SUAS. 
Capacitação. Qualificação. Trabalhadores do SUAS.  
 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the Permanent Education Policy of 
the Unified Social Assistance System - SUAS (PNEP/SUAS), 
which was established in 2013. The PNEP/SUAS objective 
materialize under the ITS, education and ongoing training, 
focused on political and pedagogical perspective, bearing in 
mind also its ethical position. In this sense, it is necessary to 
expose the historical context, prior to its introduction rescuing 
the decisions and regulations that led to the drafting of this 
policy. Later, deepens on PNEP / SUAS, tangent, so its 
organizational structure, and finally, we discuss the commitment 
of federal entities with the ongoing training of workers. 
 
Keywords: THEIR of Permanent Education Policy. Training. 
Qualification. Workers of SUAS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, propomos refletir sobre a Política Nacional de Educação 

Permanente do SUAS (PENP/SUAS). Assim, num primeiro momento apresentaremos a 

conjuntura histórica e social para sua construção, além de apresentar aspectos relevantes 

da Política, como os percursos formativos e também as suas configurações. É importante 

ressaltar que este conteúdo faz parte da base de estudo para a formação profissional no 

Estágio Curricular do Curso de Serviço Social no Projeto de Extensão Capacita SUAS, 

executado pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA em São Luís/MA através do 

Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Democracia, Direitos Humanos e Políticas 

Públicas/GDÈS. 

Durante muito tempo se fez presente a necessidade de implantar e executar 

uma Política de Capacitação no âmbito do SUAS. Por isso, o percurso histórico da própria 

Política Nacional de Educação Permanente do SUAS (PNEP/SUAS) se entrelaça com a 

história da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), porém, cada uma tendo suas 

particularidades, mas, em comum pautas e deliberações importantes para a efetivação dos 

direitos socioassistenciais  

A PNEP/SUAS vem demonstrar o avanço na perspectiva da implantação de uma 

educação permanente como necessidade para a qualificação e aprimoramento do trabalho 

no âmbito do SUAS. Esta política traz também características relevantes, como as 

dimensões político-pedagógica e ética nas formações e capacitações dos trabalhadores do 

SUAS, sendo primordial na atuação e execução dos serviços do SUAS e também na gestão. 

Toda essa estruturação da PNEP/SUAS tem a princípio, entre seus objetivos, o 

aprimoramento da Política de Assistência Social no âmbito nacional para a melhoria dos 

serviços prestados para os sujeitos sociais usuários. 

A partir da Constituição Federal de 1988 a Assistência Social passou a integrar o 

Sistema de Proteção Social Brasileiro como política de seguridade. Este marco legal teve 

sua regulamentação posteriormente, pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) Lei nº 

8.742 de 07/12/1993. Esta assegurou a primazia da responsabilidade estatal para a 

consolidação da política pelos entes federados, baseado no pacto federativo e no controle 

social. 

Em 2003, a IV Conferência Nacional de Assistência Social teve como tema: 

“Assistência Social como política de Inclusão: uma Nova Agenda para a Cidadania”, na qual 

foram fomentados debates e discussões no sentido de ultrapassar o paradigma assistencial 

no país, com propostas de Fóruns de Formação e implantação de uma Política Nacional de 

Capacitação. No ano seguinte, para atender as deliberações e com objetivo de implantar um 



 
3 

 
 

 

 

                  

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), foi criada a Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), através da Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

nº 145 de 15/10/2004, a qual demarcou a Assistência Social como política pública e veio 

regulamentar com base em princípios e diretrizes sua operacionalização, bem como 

procedimentos e instrumentos para sua implantação, fundados no princípio de matricialidade 

sociofamiliar e de territorialidade. 

Em 2011, a LOAS foi alterada pela Lei nº 12.435 de 06/07/2011 que dispunha 

sobre a organização da Assistência Social como política pública e trouxe a necessidade de 

implementar a Gestão do Trabalho e da Educação Permanente na Assistência Social sob a 

responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Esta 

alteração da LOAS/2011, trouxe em seu art. 19º- IX, a necessidade de “formular política 

para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da Assistência 

Social” (LOAS, 2011, p.32). 

Ao longo do processo de aprimoramento da Assistência Social, em 15/07/2005 

foi instituída a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS), através da Resolução do 

CNAS nº 33, 12/12/2012. Este dispositivo legal trouxe a operacionalização do SUAS, sob a 

forma descentralizada e participativa, integrando uma rede socioassistencial composta por 

unidades públicas, privadas e de Organizações Não Governamental (ONGs), com primazia 

do Estado, corresponsabilidade dos entes federados, ofertas à população de serviços, 

benefícios, programas, projetos e transferência de renda para atender às demandas sociais. 

Neste sentido, (ABREU; SILVA; SILVA; SILVA, 2014, p.282) afirmam que: 

 
O Sistema Único de Assistência Social – SUAS apresentado à sociedade em 2005 
se configurou, a partir de então, na nova forma de organização e gestão da Política 
Nacional de Assistência Social, buscando romper com a falta de unidade na 
organização e gestão da política em nível nacional, bem como, com a influência da 
herança cultural, marcadamente assistencialista e clientelista sobre a concepção e a 
gestão Pública. 

 

A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS) 

através da Resolução CNAS nº 269 de 13/12/2005 coloca as bases para a estruturação da 

Gestão do Trabalho e da Educação Permanente, as equipes de referência para os serviços 

socioassistenciais entre outros. Esta norma foi ratificada pela Resolução CNAS nº 17 de 

20/06/2011, a qual reconhece as categorias profissionais de nível superior de acordo com a 

especialização do serviço, bem como sua atuação na gestão do SUAS. 

A padronização nacional dos serviços socioassistenciais e equipamentos físicos 

do SUAS foi aprovado através da Resolução do CNAS nº 210/2007, o Plano Decenal de 

Assistência Social. Ainda nesse sentido de uniformidade da Assistência Social no país foi 

aprovada a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais com base na Resolução do 
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CNAS nº 109, de 11/11/2009. Essa normativa veio tipificar os serviços SUAS por níveis de 

complexidade: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta 

Complexidades. 

Com o decorrer do processo organizacional do SUAS e expansão dos serviços 

socioassistenciais no país, evidencia-se, ainda mais, a necessidade de capacitação dos 

trabalhadores do SUAS e demais sujeitos envolvidos nesta política. A demanda por 

qualificação foi deliberada e pactuada pelas instâncias de deliberação e pactuação do SUAS 

e pelas normativas acima referendadas.  

Foi através da resolução do CNAS nº 08 de 16/03/2012 que instituiu o Programa 

Nacional de Capacitação do SUAS (CapacitaSUAS), o qual visa o aprimoramento dos 

trabalhadores do SUAS, gestão, provimento de serviços, programas, projetos, benefícios, 

transferência de renda, controle social entre outros. Nesse mesmo período, ocorreram 

debates em todo o país acerca da capacitação dos trabalhadores do SUAS: gestores, 

conselheiros, usuários do qual resultou na Versão Preliminar da Política Nacional de 

Capacitação do SUAS (PNC/SUAS) e indicações para a instituição de uma Rede Nacional 

de Capacitação e Educação Permanente do SUAS. 

Em março de 2013, visando concretizar as indicações e deliberações dos 

trabalhadores e suas instâncias, em defesa do aprimoramento e qualificação do SUAS, foi 

instituído através da resolução de nº 04 do CNAS,  a Política Nacional de Educação 

Permanente do SUAS – PNEP/SUAS, a qual veio estabelecer os princípios e diretrizes para 

a instituição da educação permanente na Assistência Social. 

 

 

3. A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS – PNEP/SUAS 

 

 

A PNEP/SUAS, juntamente com o Programa Nacional de Capacitação do 

Sistema Único de Assistência Social, vem reconhecer a relevância da capacitação e 

educação para a qualificação e a formação contínua dos profissionais/trabalhadores da 

Política de Assistência Social. 

Desse modo, a PNEP/SUAS vem concretizar diretrizes e princípios 

estabelecidos e pactuadas nas três esferas de governo. Construindo assim, uma educação 

contínua e permanente que objetiva o amadurecimento das competências e atribuições dos 

trabalhadores do SUAS.O público alvo dessa Política  de educação permanente é formado 

por todos os trabalhadores/profissionais do SUAS, estes com Ensino Médio e/ou Superior 
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que atuem na rede socioassistencial governamental ou não governamental. Compõem este 

público também, os gestores e agentes do controle social. 

Nota-se que o objetivo central da PNEP/SUAS é institucionalizar a educação 

permanente visando não só, uma formação e qualificação de qualidade, como também a 

perspectiva político-pedagógica (PNEP/SUAS, 2013). Dentro dessa dinâmica, além da 

perspectiva político-pedagógica, a PNEP/SUAS (2013) vem trabalhar alguns aspectos 

importantes que são: Trabalho no SUAS; Controle social; e Educação Permanente do 

SUAS. 

 O Trabalho desenvolvido no SUAS compreende duas funções essenciais para 

que haja a efetivação dos direitos socioassistenciais: a função de gestão e a função do 

provimentos de serviços e benefícios socioassitenciais (PNEP/SUAS, 2013, p.29). Cada 

uma dessas funções possui suas características e especificidades que junto aos 

mecanismos e à reflexão da educação permanente objetivam um processo de adequação 

do trabalho desses profissionais. 

O Controle Social, nesse viés, apresenta como ponto fundamental a democracia 

participativa, pois vem priorizar a participação popular, a qual é exercida por meio dos 

Conselhos de Assistência, tendo como objetivo: acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão e 

a execução de serviços e benefícios socioassistenciais (PNEP/SUAS, 2013, p.32). 

 A função de controle é exercida especificamente pelos Conselheiros, o que 

denota a importância destes estarem sempre atualizados, buscando o aprofundamento não 

só do trabalho profissional cotidiano, mas também teórico para que, assim, tenham atitudes 

que objetivem o alcance de suas competências e obrigações. 

Quanto à Educação Permanente do SUAS esta relaciona-se ao processo 

contínuo de formação e qualificação desse público. Esse processo vem a ser mediado pela 

análise e reflexão, como também a problematização das experiências, saberes e práticas já 

adquiridas (PNEP/SUAS, 2013). 

 
Em sentido mais amplo, ela diz respeito à formação de pessoas visando  dotá-las 
das ferramentas cognitivas e operativas que as tornem capazes de construir suas 
próprias identidades, suas compreensões quanto aos contextos nos quais estão 
inseridas e seus julgamentos quanto a condutas, procedimentos e meios de ação 
apropriadas aos diferentes contextos de vida e de trabalho e à resolução de 
problemas. (PNEP/SUAS, 2013, p. 33) 
 

De acordo com a PNEP/SUAS (2013) a Educação Permanente é uma “[...] 

atualização e renovação de conceitos, práticas e atitudes profissionais e das equipes de 

trabalho [...]” (PNEP/SUAS, 2013, p.34). Tomando como alicerce a perspectiva político-

pedagógica, a Educação Permanente, também vem enfocar outras perspectivas como: a 

centralidade dos processos de trabalho e das práticas profissionais; a interdisciplinaridade; o 
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princípio de aprendizagem; a historicidade; o desenvolvimento de capacidades e 

competências (PNEP/SUAS, 2013). 

Portanto, adquirir esse conjunto de habilidades é importante para a qualificação 

desse trabalhador, além disso, também há a necessidade de que ele desenvolva a 

dimensão ética, além, da capacidade crítica de análise da conjuntura social. Por isso, a 

formação e a capacitação vêm incorporar essas várias competências na sua totalidade 

englobando a técnica, a ética e a política.  

 

4. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PNEP/SUAS 

 

 

Segundo a PNEP/SUAS (2013), sua configuração organizacional apresenta-se 

enquanto um: 

 
[...] conjunto de mecanismos, instrumentos e arranjos institucionais e organizativos 
relacionados ao planejamento, operacionalização e efetivação das perspectivas 
político-pedagógica da Educação Permanente do SUAS” (PNEP/SUAS, 2013, p.47)  
 

Essa estrutura contempla os seguintes aspectos: o Planejamento e a Oferta de 

Ações de Formação e Capacitação; Núcleos de Educação Permanente; Rede Nacional de 

Capacitação e Educação Permanente do SUAS. 

Em relação ao Planejamento e a Oferta de Ações de Formação e Capacitação, a 

estratégia proposta na implementação da educação permanente do SUAS  visa uma 

articulação de forma democrática, no sentido de acesso a informação ao maior  número de 

pessoas envolvidos na política de Assistência Social como:  trabalhadores, conselheiros, 

gestores, usuários em geral.  

Neste sentido, as instituições de ensino possuem papel crucial na perspectiva de 

formação e capacitação desses sujeitos. Assim, as ações inclusas nesta formação visam 

mediar o SUAS com as mais diversas localidades/ territorialidades  que são assistidas pela 

Política. 

A PNEP/SUAS tem caráter de participação na atualização de normas e regras 

das suas diretrizes em nível nacional, distrital, estadual e municipal que deverá ser 

socializadas  nos seus mais diversos ambientes de implementação. Este por sua vez é 

estruturada  em uma organização descentralizada e sistemática, definida em um projeto 

emancipatório. 

Assim, para que essa proposta atinja igualitariamente seu público alvo, 

estratégias organizativas como Núcleos de Educação Permanente do  SUAS são 
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necessários, enquanto instrumentos  de reconhecimento de territorialidades, abrangendo o 

planejamento e implementação da Política. 

Os Núcleos de Educação Permanente são organizados em instâncias colegiadas 

nos diversos níveis hierárquicos e se consubstanciam em princípios como a 

descentralização por estados, Distrito Federal e municípios. 

A interlocução  ocorre entre os sujeitos  envolvidos na implementação 

desta  Política e a proposição  de alternativas às equipes responsáveis  pela gestão do 

trabalho nas três esferas do governo, pressupondo maior descentralização de 

atribuições  que envolve a realização de diagnósticos de necessidades de qualificação, 

capacitação, oferta e implementação de ações de formação e capacitação.  

A estruturação desses núcleos evidencia  como aspectos primordiais  a 

problematização do saber e da experiência adquirida na implementação do SUAS, a 

produção do conhecimento sobre diferentes aspectos  do trabalho e do controle social no 

SUAS.  A elaboração de diagnósticos de necessidades de qualificação dos trabalhadores, 

como a organização de observatórios de práticas profissionais, na sistematização de 

experiência de gestão e provimento de serviços e benefícios. 

O planejamento de ações  de formação e capacitação, com acompanhamento 

das mesmas, realizam-se mediante socialização e disseminação das informações e 

conhecimentos produzidos na  validação de certificados de ações de formação e 

capacitação. 

Quanto a estruturação e instituição dos Núcleos de Educação Permanente do 

SUAS , os mesmos devem ser postos conforme sua capacidade. Assim, temos o Núcleo 

Nacional de Educação Permanente do Suas, Núcleos Estaduais  de Educação Permanente, 

o Núcleo Distrital de Educação Permanente, Núcleos Regionais de Educação Permanente, 

Núcleo Municipal de Educação Permanente os Núcleo Loco-Regional de Educação 

Permanente do SUAS, seguindo respectivamente os níveis federativos na União, do Distrito 

Federal, dos estados e municípios, individualmente ou em grupos regionais que 

compartilham de semelhanças regionais. 

Os objetivos postos à instituição de Núcleo Permanente  do SUAS devem ser de 

integração dos sujeitos  envolvidos na construção e implementação do SUAS, que significa 

ressaltar a participação de gestores, trabalhadores, usuários, e instituições de ensino 

superior vinculadas à Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS. 

A Rede Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS é composto 

por Instituições de ensino superior, públicas  e privadas, escolas  de  Governo e Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Organizam-se em metas propostas na 

elaboração de diagnósticos de necessidades de qualificação, no planejamento institucional 
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de ações de formação e capacitação, estruturação de núcleos de pesquisa dedicados a 

diferentes temas relacionados ao SUAS, na oferta e execução  de ações de formação e 

capacitação nas diretrizes postas na Política. 

Na trajetória formativa desta política,  os entes 

federados  assumem  responsabilidades específicas em seu formato compartilhado de 

gestão, desenvolvidas em instâncias municipais, distritais, estaduais e nacional. Assim, no 

que se refere  

à gestão compartilhada, conjunta a todos os níveis federativos  cabe a  todas as instâncias 

formular, coordenar, executar e cofinanciar os planos de capacidade em conformidade com 

a legislação vigente à política do SUAS. Além de definir normas, padrões e rotinas para a 

liberação dos trabalhadores para participar da capacitação e aperfeiçoamento profissional; 

institui  parcerias ou contratos  com Instituições de Ensino integrantes da Rede Nacional de 

Capacitação e Educação Permanente do SUAS; dissemina conteúdos produzidos nos 

processos formativos; oferta cursos que certifiquem os trabalhadores e gere a progressão 

funcional, garantindo  recursos financeiros para ações de formação e capacitação. 

Também vem estruturar suas áreas de educação permanente, implementando 

Planos de Capacitação, ofertando cursos mediante a celebração de parcerias ou 

contratos  com instituições de ensino integrantes da Rede Nacional de Capacitação e 

Educação Permanente do SUAS. 

O Plano de Monitoramento e Avaliação das ações de formação e capacitação 

realizadas, o cumprimento de  metas previstas no Plano Decenal da Assistência Social, 

além de divulgar, mobilizar e garantir a participação dos públicos nos cursos, ao 

implementar e coordenar ações e cooperar na implementação dos mecanismos 

institucionais na perspectiva político pedagógica, em cursos formativos e ações de formação 

e capacitação compreendidas no âmbito da Política. 

Quanto ao acompanhamento sobre a realização da política de educação 

permanente, o mesmo é posto conforme  objetivos previstos, estruturados na informação, 

monitoramento e avaliação, como novas estratégias de articulação de dados e informações. 

Assim, o Sistema Nacional de informação da Assistência Social é um instrumento 

importante  no aprimoramento e gestão do SUAS. 

Os subsídios informacionais como CadSUAS e CensoSUAS são importantes 

instrumentos que fazem  parte da rede, ao  incluir todos os níveis de gestão, servindo como 

alicerce  de informações  que consubstanciam o planejamento, monitoramento  e a 

avaliação. Utilizam-se também como base de informações ao possibilitar  o 

acompanhamento da formação e capacitação de trabalhadores, gestores e conselheiros. 
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Sendo assim, são instrumentos de suma importância para o planejamento de ações que se 

relacionam com a gestão do trabalho e a Educação Permanente do SUAS. 

 

 

4. PERCURSOS FORMATIVOS E AÇÕES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA 

PNEP/SUAS 

 

Este item corresponde, conforme a PNEP/SUAS (2013), ao processo de 

implementação e operacionalização da Política, ou seja, a concretização dos objetivos da 

PNEP/SUAS, para a qual será necessário o desenvolvimento de algumas competências e 

procedimentos, tanto por parte dos trabalhadores e/ou sujeitos participantes desta política, 

quanto por parte das instituições integrantes da política de Assistência Social. 

O trabalho no SUAS engloba as seguintes funções: Gestão, Provimento dos 

Serviços e Benefícios e o Controle Social. Nesse sentido, as ações de formação e 

capacitação se organizam conforme a PNEP/SUAS (2013) em três Percursos Formativos a 

saber: Gestão do SUAS; Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais; Controle 

Social do SUAS. 

Todos esses Percursos Formativos envolvem ações de formação e capacitação 

direcionadas à geração, manutenção e aquisição de competências específicas ao percurso 

formativo em destaque seja ele: Gestão, Provimento de Serviços e Benefícios 

Socioassistenciais e Controle Social. Dentro de cada um desses percursos formativos serão 

desenvolvidos tipos de ações de formação e capacitação de acordo com sua área de 

abrangência. As ações de capacitação estão distribuídas em: Introdutória, Atualização e 

Supervisão Técnica. 

A capacitação Introdutória se destina a trabalhadores e conselheiros com 

qualquer nível de formação, carga horária entre 20 e 40 horas/aula e tem como objetivo 

fazer o nivelamento de competências basilares ao desempenho das três funções do trabalho 

no SUAS ou de apenas uma especificamente. 

A Capacitação de Atualização se direciona a trabalhadores e conselheiros com 

qualquer nível de formação, carga horária entre 40 e 100 horas/aula de duração e tem como 

finalidade atualizar e propiciar aos sujeitos que dele participem competências indispensáveis 

ao trabalho no SUAS. 

A Supervisão Técnica realizará ações de capacitação em serviço a profissionais 

de diferentes níveis de formação e função que compõem uma mesma área de 

responsabilidade, visando dar apoio e acompanhamento às equipes de trabalho na gestão 

do SUAS e no provimento de serviços e benefícios socioassistenciais. Essa Supervisão 
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promoverá mobilização e participação das equipes de trabalho e gestores para tratar das 

demandas referentes aos processos de trabalho e atuação profissional, na qual serão 

realizados estudos e reflexões das questões e/ou problemas para viabilizar alternativas que 

deem respostas às demandas que surgem no trabalho no âmbito do SUAS. 

As ações de formação da PNEP/SUAS seguem às determinações legais do 

Ministério da Educação (MEC) presentes na PNEP/SUAS (2013), são elas: Formação 

Técnica de Nível Médio, Aperfeiçoamento, Especialização e Mestrado. A Formação Técnica 

de Nível Médio é direcionada aos trabalhadores com essa formação, carga horária mínima 

de 1.800 horas/aula e com objetivo de realizar além da qualificação desses profissionais, 

estudos que fomentem a reflexão do cotidiano e estimule o pensar profissional para seu 

aprimoramento e melhoria na prestação de serviço e atendimento aos usuários, referentes à 

função de provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais. 

A ação de Aperfeiçoamento destina-se a trabalhadores e conselheiros que 

tenham nível superior, carga horária de 180 horas/aula e tem como propósito formar esses 

sujeitos, dotando-os de habilidades e competências fundamentais para o desenvolvimento 

das funções do trabalho no SUAS ou de uma delas. 

A ação de especialização no SUAS é voltado aos trabalhadores e conselheiros 

de nível superior, carga horária mínima de 360 horas/aula de duração, visando aquisição de 

novas competências que de acordo com a área específica do conhecimento fomentarão 

pesquisas para o aprimoramento do trabalho no SUAS. 

A última etapa de capacitação do SUAS é o Mestrado. Neste também se exige 

formação superior, carga horária de aproximadamente 02 (dois) anos e com finalidade de 

aprofundar estudos e elaborar pesquisas que respondam as demandas cotidianas e 

contribua para o aprimoramento e dê respostas para as questões cotidianas que surgem do 

trabalho no SUAS. 

Em relação à certificação, todos os cursos de formação e capacitação a que o 

público da política da Assistência Social tenha participado será emitido certificado e aos 

trabalhadores do SUAS, estes terão direito a inclusão dos percursos formativos em sua 

progressão funcional. 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 
 

 

 

                  

CONCLUSÃO 

 

 

O processo de aprimoramento da gestão do Sistema Único da Assistência Social, 

bem como a sua lógica de organização na forma de sistema único, descentralizado e 

participativo por meio da qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais são postos enquanto estratégias de articulação dos usuários, 

trabalhadores e gestores na política.   

Os objetivos da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS ao 

institucionalizar sua perspectiva político-pedagógica estabelecem suas diretrizes e princípios 

definidos por meios, mecanismos, instrumentos e arranjos institucionais necessários à sua 

operacionalização e efetivação ao consolidar sua perspectiva de controle social. 

A centralidade dos processos de trabalho e das práticas profissionais, destaca os 

princípios da interdisciplinaridade e aprendizagem significativa de sua historicidade, com 

desenvolvimento de capacidades e competências requeridas pelo SUAS nos percursos 

formativos e ações de formação e capacitação, como reconhecimento da Assistência Social 

como política pública integrante da Seguridade Social, direito do cidadão e dever do Estado, 

bem como a lógica de sua organização na forma de sistema único, descentralizado e 

participativo.  

Em análise sobre as configurações organizacionais, as responsabilidades, 

monitoramento e avaliação da Política, é possível destacar que a mesma evidencia a 

necessidade de responder às demandas de fortalecimento de uma ampla rede de proteção 

social no Brasil, com esforços das instâncias comprometidas com a “desprecarização” do 

trabalho e com a profissionalização da Assistência Social no país. 
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