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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A importância da construção de um Plano Municipal de Educação Permanente para 

os/as trabalhadores/as da Política de Assistência Social de Diadema tem por objetivo 

sistematizar as diversas ações que já são realizadas como também articular os planos 

municipais existentes: Plano Municipal de Ações Estratégicas do PETI; Plano Municipal de 

Reordenamento e Expansão Qualificada dos Serviços de Acolhimento Institucional de 

Crianças e Adolescentes; Plano Municipal Decenal de Atendimento Socioeducativo em Meio 

Aberto e Plano Municipal Decenal dos Direitos da Criança e Adolescente. 

 A partir desta necessidade, a construção do Plano será pautada nas diretrizes 

existentes, que prevê a qualificação permanente e continuada dos trabalhadores do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS. Para tanto elaboramos um  questionário que foi 

aplicado com todos/as os/as trabalhadores/as  objetivando construir um perfil e identificar a 

real necessidade no que tange a educação permanente. 

Portanto, a formulação do Plano Municipal de Educação Permanente tem como 

objetivo a valorização dos/as trabalhadores/as e a qualificação dos serviços e benefícios e 

assim efetivar uma política pública de assistência social como direito do/a cidadão/ã e dever 

do Estado. 
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Considerando a importância da elaboração e implantação de um Plano Municipal de 

Educação Permanente, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Diadema -  

SASC, como órgão gestor responsável por esta ação, resolve elaborar uma proposta do 

Plano Municipal que contemple os/as trabalhadores/as  do SUAS de Diadema, aqui 

compreendendo como trabalhadores/as todos/as da rede direta e conveniada,  bem como 

alcance a necessidade dos Conselheiros de Direitos, Conselhos Tutelares e demais 

trabalhadores(as) das Políticas Públicas que trabalham de forma articulada com a 

Assistência Social, para ser aprovado pelo Conselho de Assistência Social do município.  

 

2 O PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

O SUAS NO MUNICÍPIO 

 

A Lei 8.742/93, alterada pela Lei 12.435/2011, regula o SUAS como novo modelo de 

gestão da assistência social e aponta como objetivos, entre outros: a Gestão do Trabalho e 

a Educação Permanente. 

Esse novo modelo de gestão exige um novo perfil de trabalhadores que 
rompa com trajetórias históricas pautadas em práticas assistencialistas, 
clientelistas e preconceituosas para um exercício profissional pautado no 
compromisso ético, político e profissional, assegurando práticas 
democráticas e participativas que garantam os direitos prescritos na 
Constituição Federal de 1988. (MIRANDA & SILVA, 2016, p. 2) 

 

A NOBSUAS/2012 configura o SUAS como um sistema descentralizado e 

participativo, composto por órgãos governamentais e organizações de Assistência Social 

que proporciona à população serviços, benefícios, programas, projetos e transferências de 

renda, destinado à garantia da proteção social e ao atendimento das necessidades básicas, 

por meio da rede socioassistencial.  

Atualmente a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC) possui 11 

Serviços Diretos, sendo: 05 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), um em 

cada região; 02 Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS); um 

na região Centro e outro na Sul; 01 Centro de Referência Especializado à Pessoa em 

Situação de Rua (Centro POP); 01 Centro de Convivência Municipal do Idoso; 01 Serviço de 

Atendimento Especializado às Mulheres Vítimas de Violência - Casa Beth Lobo e, 01 Central 

de Cadastros dos Programas Sociais. Como também o RECAD - Rede de Atenção a criança 

e ao Adolescente, espaço de articulação de toda rede de assistência do município, que vem 

contribuindo na formação desses trabalhadores desde sua implantação. No município  são 

oferecidos 19 Serviços da Proteção Social Básica e Especial, executados em parceria com 

organizações da sociedade civil do município, habilitadas em Edital de Chamamento 

Público, por meio de convênio de cooperação técnica e financeira. 
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As diretrizes da Política Nacional de Capacitação indicam que: a capacitação dos 

trabalhadores da Assistência Social tem por fundamento a educação permanente e deve ser 

feita de forma: sistemática e continuada; sustentável; participativa; nacionalizada; 

descentralizada; avaliada e monitorada.  

Reforçamos ainda que a capacitação do SUAS deve destinar-se a todos/as os atores 

da área de Assistência Social: gestores/as, trabalhadores/as, técnicos/as, 

administrativos/as, dos setores governamentais e não governamentais, integrantes da rede 

socioassistencial, e conselheiros/as.  

Assim, os processos formativos devem demandar desde a identificação das 

vulnerabilidades sociais nos territórios até o trabalho voltado ao fortalecimento ou 

desenvolvimento da função protetiva das famílias, organização e mobilização popular. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para aplicar a política de educação permanente temos que definir o público alvo das 

formações, conteúdos programáticos e metodologias, carga horária e custos. Também deve 

possibilitar um acompanhamento do/a trabalhador/a neste processo formativo, desde o seu 

ingresso no Sistema SUAS, quando do acesso aos conteúdos iniciais, no aprofundando de 

seus conhecimentos na perspectiva de novos saberes e práticas, com o objetivo de garantir 

uma qualificação da gestão, serviços e benefícios socioassistenciais de modo que estes 

sejam sujeitos de seu processo de trabalho e que seja realizado de forma participativa. Que 

sejam espaços que construa a reflexão coletiva sobre o trabalho desenvolvido nas equipes, 

de forma que o cotidiano profissional se constitua em objeto de permanente reflexão e ação 

possibilitando novos aprendizados coletivos. Lembrando que a intervenção neste espaço de 

trabalho se dará de forma interdisciplinar para superarmos a visão fragmentada do 

conhecimento. 
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