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RESUMO

A dissertação apresentada objetivou realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os
trabalhos acadêmicos que analisam experiências em torno da educação permanente para os
trabalhadores inseridos na área da assistência social. Em um primeiro momento, com base em
estudo bibliográfico, realizamos uma breve contextualização de como se estabeleceu o
sistema de Seguridade Social brasileiro, com foco na política de assistência social constituída
em um país de formação capitalista dependente. Discorremos então sobre a importância da
intervenção do Estado capitalista por meio de ações, programas e projetos governamentais,
apontando a dialética que compõe as políticas sociais brasileiras associadas a um contexto
mais amplo de produção e reprodução capitalista. Buscamos apontar, ainda, aspectos da
interface entre trabalho e assistência social, a fim de compreender a relação desta política com
a dinâmica da reprodução de vida das camadas mais empobrecidas da classe trabalhadora. Por
fim, em um terceiro momento, realizamos pesquisa bibliográfica dos trabalhos acadêmicos
(tese, dissertações e trabalhos apresentados em eventos) que relatam experiências de educação
permanente no Sistema Único da Assistência Social - SUAS. Como resultados, chegamos ao
levantamento e análise de 12 trabalhos, dentre teses, dissertações e trabalhos apresentados em
eventos, constatando ainda a necessidade de acompanhamento e balanços locais, regionais e
nacional sobre a implementação da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS PNEP/SUAS. Como conclusões parciais do presente estudo, indicamos, frente às experiências
relatadas, a necessidade de defendermos a educação permanente como uma estratégia que
pode vir a proporcionar melhorias na qualidade dos serviços prestados à população usuária,
sem considerá-la como uma panaceia para a melhoria do SUAS, bem como, a necessidade de
alocação de recursos públicos para a efetivação do SUAS em sua plenitude.

PALAVRAS-CHAVE: política pública de assistência social; educação permanente; trabalho
no SUAS.
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ABSTRACT

The presented dissertation focuses on the bibliographical study of the academic works which
analyse the experiences encountered during the continuous education of the employees
incorporated in the social work area. Firstly, based on a bibliographical study, we conducted a
short summary of the Brazilian system of Social Security, focusing on how the politics behind
the social works have been established in a Capitalist dependent country. Then we discussed
the importance of the intervention of the capitalist State through actions, programs and
government projects, pointing to the dialectics that compose the Brazilian social policies
associated in a broader context of production and capitalist reproduction. We then
concentrated on highlighting, the aspects of the interface between work and social work, in
order to understand the relationship between these politics and the dynamic life reproduction
of the most impoverished layers of the hard-working class. Lastely, we made a bibliographical
inquiry into the academic works (theory, dissertations and works presented in events) that
report experiences of continuous education in the Only System of the Social work -SUAS.
Our results included the incorporation and analysis of 12 works, among theories, dissertations
and works presented in events. Above all we found the at most need of the implementation of
National politics of Continuous Education of SUAS - PNEP/SUAS into the local, regional
and national scheme .With the partial conclusions of the present study in mind, we indicate
with reference to the reported experiences, the necessity of defending continuous education as
a strategy that might come to provide improvements in the capacity of the services that have
been suitable for the user population.
KEY WORDS: public social work politics; education permanent; work in SUAS
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APRESENTAÇÃO

O trabalho ora apresentado objetiva dissertar, com base em pesquisa bibliográfica,
sobre as análises de experiências referentes à educação permanente para os trabalhadores do
SUAS. Na pesquisa bibliográfica realizamos o levantamento e análise de trabalhos
acadêmicos (tese, dissertações e trabalhos apresentados em eventos) sobre o tema.
Esta pesquisa surge a partir de nosso interesse, bem como necessidade profissional e
pessoal, em aprofundar um tema que nos instiga: a formação profissional. Durante nossa
graduação vivenciamos experiências1 as quais consideramos fundamentais para o exercício
profissional e que nos possibilitaram compreender que a formação é um processo inacabado.
Ao ingressar no mercado de trabalho como assistente social, tendo como primeira experiência
a área da saúde pública,2 surgem questionamentos, dúvidas e a exigência de aprofundar
conteúdos até então pouco conhecidos, ou até mesmo desconhecidos.
Como já havíamos construído o entendimento de que a formação é um processo,
somou-se a essa perspectiva a necessidade de qualificarmos o nosso exercício profissional na
área a qual estávamos inseridos, por meio do Curso de Especialização em Serviço Social e
Saúde.3 Durante este curso, dados os questionamentos oriundos de nosso cotidiano
profissional, elencamos como objeto de estudo a educação permanente em saúde relacionada
à formação profissional das assistentes sociais as quais trabalhavam conosco. No entanto,
antes e durante o curso, lidamos com diversos fatores que nos limitavam e, ao mesmo tempo,
nos impulsionavam a resistir como, por exemplo, o nosso vínculo de trabalho precarizado,
bem como a dificuldade em ingressar, devido à oferta de poucos cursos gratuitos de qualidade
e ofertadas de vaga limitadas, e permanecer dada a carga horária de trabalho e localidade da

1 Graduamo-nos em Serviço Social pela Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense entre os
anos de 2004 a 2008, na ocasião atuamos como monitora da disciplina Fundamentos Históricos e TeóricoMetodológicos do Serviço Social II (2007), orientada pela Profª Drª Larissa Dahmer Pereira e como bolsista
Pibic/CNPq da Pesquisa “Avaliação do Benefício de Prestação Continuada” do Programa de Estudos PósGraduados em Política Social da Universidade Federal Fluminense (2007/2008), orientada pela Profª Drª
Lenaura Lobato. Ao final da graduação apresentamos o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Estágio e
Formação profissional: um estudo sobre as condições de realização do estágio na ESS/UFF”, orientado pela
Profª Drª Larissa Dahmer Pereira.
2 Entre os anos de 2009 a 2011 atuamos como assistente social nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família NASF, contratada pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo.
3 Este curso foi realizado na Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cujo
trabalho final intitulou-se “A formação profissional do assistente social: desafios e avanços para a sua atuação
nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF do Município de São Gonçalo/RJ”, defendido em dezembro
de 2012 e orientado pela Prof.ª Doutoranda Maria Helena de Jesus Bernardo.
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instituição de ensino.
Não obstante os limites, essa experiência reforçou a necessidade e compromisso
profissional em não encerrar nosso processo de formação. Tendo em perspectiva a educação
permanente, passamos a vislumbrar uma estratégia que pudesse representar melhorias aos
serviços os quais prestamos. Contudo, ainda cursando a especialização, ingressamos na área
da assistência social e passamos a vivenciar diversas questões pessoais e profissionais, quais
sejam, duplo vínculo profissional e distância de um de nossos vínculos.4
Após concluirmos a Especialização, direcionamos nosso foco ao exercício profissional
durante dois anos. Em 2014, mudamos novamente de local de trabalho, mas permanecemos
na área da assistência social. Logo, surgiu o desejo em retornar aos estudos, realizando um
mestrado, no entanto havia um impasse: carga horária, dado que ainda possuía dois vínculos
de trabalho, o que demandava horário integral.5 Não obstante o contexto adverso, decidimos
tentar a seleção para Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento
Regional e obtivemos aprovação, ingressando na turma de 2015.
Tendo em vista a nossa trajetória profissional na política de assistência social e o
interesse em dar continuidade aos estudos sobre a educação permanente para os profissionais,
nosso projeto de pesquisa inicial seria realizar uma análise sobre a operacionalização da
PNEP/SUAS, aprovada em 2013, considerando-a como um instrumento recente e importante
para viabilizar a educação permanente dos trabalhadores inseridos na política de assistência
social.
No entanto, devido a problemas de ordem pessoal, ocorridos no segundo semestre de
2016, a produção da dissertação foi postergada impondo limites ao que propomos
inicialmente. Decidimos permanecer com o mesmo tema, pois em nosso levantamento
bibliográfico verificamos poucas produções a respeito da educação permanente no SUAS e
consideramos que seria relevante produzirmos um trabalho que apresentasse uma leitura
crítica a respeito do tema articulado ao contexto de implementação da política de assistência
social. Assim, nosso trabalho visa contribuir para suscitar reflexões em torno da educação
permanente no SUAS, na perspectiva de que cada vez mais trabalhadores, gestores,
4 De 2011 a 2014, atuamos como assistente social concursada da Prefeitura Municipal de Italva/RJ, exercendo
nossas atividades em uma Instituição de Acolhimento e no Conselho Tutelar. Na ocasião, entre 2012 e 2014,
também atuamos na emergência do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro – CPRJ, por meio de contrato temporário.
5 Em 2014 assumi a função de assistente social do Centro de Referência da Assistência Social em Magé/RJ,
concursada pela Prefeitura Municipal de Magé/RJ. Neste mesmo ano fui aprovada no Processo Seletivo
Simplificado realizado pela Viva Rio para atuar como assistente social na Unidade de Pronto Atendimento
Prisional – UPA Prisional. Contudo, abdiquei da função principalmente por ter sido aprovada para cursar o
mestrado.
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conselheiros e usuários se articulem e se instrumentalizem para a melhoria dos serviços,
programas e projetos no âmbito do SUAS.
Tendo em vista os prazos determinados pelas normas que regem o PPGSSDR para a
conclusão do curso, verificamos que seria inviável a realização de uma pesquisa de campo.
Ao reorganizarmos nossa pesquisa, permanecemos com o tema “educação permanente no
SUAS”, porém sob uma outra perspectiva: analisar trabalhos acadêmicos que versem sobre
experiências de educação permanente no SUAS, a partir de pesquisa bibliográfica em meio
eletrônico (sites específicos de publicação de trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações e
trabalhos apresentados em eventos), utilizando palavras-chave como: educação permanente;
educação permanente no Sistema Único de Assistência Social; educação permanente e SUAS,
a fim de buscarmos compreender como tem se dado as concepções e experiência em torno do
tema. Para isso, ao lançarmos mão de teorias críticas a fim de fornecer embasamento a nossas
argumentações, entendemos a necessidade de articular o estudo da educação permanente ao
contexto mais amplo em que a mesma se realiza, apreendendo a dinâmica da realidade em sua
totalidade e contradições.
Assim, iniciamos esta dissertação introduzindo um debate crítico sobre a educação
permanente. Buscamos esclarecer o que compreendemos sobre esse termo e qual o debate em
torno deste (quando surge, com qual objetivo, quem o utiliza, quem e onde é ofertado). Essa
compreensão nos permite situar a educação permanente como uma estratégia que pode vir a
ser uma prática que resulte em melhorias nos serviços prestados à população usuária da
política de assistência social, bem como possibilita diferenciá-la de outros meios de formação
profissional.
Dado este esclarecimento, no Capítulo 1, com base em estudo bibliográfico,
realizamos uma breve análise sobre o modo de produção capitalista, a fim de compreender as
implicações em torno das contradições entre capital e trabalho. Julgamos necessário essa
abordagem para assimilarmos como se estabelecem as relações entre classes – entre as
grandes potências capitalistas mundiais e as economias capitalistas dependentes – e o papel do
Estado capitalista neste contexto.
Com relação à conjuntura nacional, efetuamos uma sucinta explanação de como se
estabeleceu o sistema de Seguridade Social brasileiro, com foco na política de assistência
social constituída em um país de formação capitalista dependente. Dissertamos sobre a
intervenção do Estado por meio de ações, programas e projetos governamentais, apontando a
dialética que compõe as políticas sociais brasileiras associadas a um contexto mais amplo de
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produção e reprodução capitalista.
No Capítulo 2, discorremos sobre o contexto brasileiro após os anos de 1990 a fim de
compreendermos as implicações da contrarreforma do Estado para a política de assistência
social, indicando considerações relevantes em torno da centralidade desta política e sua
interface com o trabalho e a educação permanente, sobretudo nos anos 2000. Esta reflexão
nos forneceu subsídios para conceber o contexto de lutas e contradições numa conjuntura de
reafirmação do ideário neoliberal. Destacamos que, dados os avanços e retrocessos, foram
sendo implementadas conquistas significativas para a classe trabalhadora como, por exemplo,
a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS em 1993, a
Política Nacional de Assistência Social em 2004, a Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social - NOB/SUAS e a Norma Operacional Básica de Recursos
Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/SUAS em 2005 e 2006,
respectivamente, entre outros.
No terceiro Capítulo apresentamos uma análise dos trabalhos acadêmicos (tese,
dissertações e trabalhos apresentados em eventos) que relatam experiências de educação
permanente no SUAS. O resultado da pesquisa constata que ainda há necessidade de
acompanhamento e balanços locais, regionais e nacional sobre a implementação da
PNEP/SUAS. Indicamos, portanto, frente às experiências relatadas, a necessidade de
defendermos a educação permanente como uma estratégia que possa vir a proporcionar o
fortalecimento dos trabalhadores do SUAS e melhorias na qualidade dos serviços prestados à
população usuária, sem considerá-la como uma panaceia para a melhoria do SUAS, bem
como, a necessidade de alocação de recursos públicos para a efetivação do SUAS em sua
plenitude.
Colocamo-nos, portanto, no desafio de expor de maneira clara, objetiva, crítica,
propositiva e reflexiva os elementos fundamentais que apresentam a assistência social como
uma política pública de suma importância à dinâmica capitalista. Contudo, esta constitui-se
como um espaço de disputa que incide nas relações sociais, econômicas, políticas e históricas
dos sujeitos envolvidos no processo de reprodução do sistema. Espaço este que se coloca
como o solo em que se dão as experiências de educação permanente no SUAS e que traz à
tona contradições, desafios e perspectivas inerentes à operacionalização da política de
assistência social.
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INTRODUÇÃO

A perspectiva da educação permanente: uma leitura crítica6

Nesta abordagem introdutória, consideramos necessário demonstrar a nossa
compreensão acerca do conceito de educação permanente com base nas referências
bibliográficas pesquisadas e estudadas, no âmbito das políticas de assistência social e saúde. 7
Ao longo desta introdução discorreremos, ainda, sobre a estruturação desta dissertação,
apontando os conteúdos centrais desenvolvidos em seus capítulos. Cabe destacar que nossa
abordagem se direciona a compreender e refletir acerca do saber do trabalhador, das
experiências educativas vivenciadas por este no trabalho que se constitui como um lugar de
produção do conhecimento.
A interlocução entre a educação e o trabalho se dá, sobretudo, na compreensão do
processo de trabalho como transformação de um determinado objeto e do próprio homem.
Neste sentido, a aprendizagem ocorre em qualquer lugar, para além do tempo-espaço formal
e, na perspectiva que defendemos, a prática educativa é vivenciada pelos trabalhadores no
processo de trabalho em que estão inseridos, nos espaços sócio-ocupacionais nos quais se
desenvolve o exercício de uma dada profissão. Entretanto, numa breve análise, podemos
afirmar que a institucionalização da educação deu suporte à expansão do sistema capitalista,
servindo tanto para o fortalecimento dos conhecimentos e do pessoal necessário à máquina
produtiva, quanto para conceber e transmitir valores que legitimavam os interesses
dominantes (FERNANDES, 2016).
Sendo assim, a educação, no capitalismo, articula-se às necessidades do sistema
produtivo e é conformada, inclusive, pela administração científica do trabalho (que é pautada
na divisão do trabalho em tarefas, objetivando o aumento da eficiência), segundo a qual o
trabalhador deve ser treinado e educado de acordo com as necessidades da produção.
Contudo, não devemos partir do princípio de que a educação é um mero instrumento do
capitalismo, mas um espaço de lutas. Numa perspectiva gramsciana, por exemplo, todos os

6 No que se refere à educação permanente em saúde utilizaremos como base a produção da autora em seu
Trabalho de Conclusão de Curso, do Curso de Especialização em Serviço Social e Saúde da Faculdade de
Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
7 Possivelmente a escassez de produções bibliográficas referente à educação permanente na assistência social se
justifica em virtude da prematura aprovação da Política Nacional de Educação Permanente do SUAS
PNEP/SUAS (2013), se comparada à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, em 2004.
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homens são intelectuais e não necessariamente deve haver, para esse pensador, dissociação
entre trabalho físico e atividade intelectual. Assim, podemos compreender que a educação não
representa apenas uma via de qualificação de mão de obra mediante a formação profissional,
mas pode ser um meio em que cada cidadão governado possa adquirir o aprendizado
necessário e tornar-se apto a disputa pelos espaços de poder. Neste sentido, uma política
educacional democrática requer uma formação capaz de fazer o sujeito pensar, estudar, dirigir
ou controlar quem dirige na medida em que privilegia o desenvolvimento da capacidade de
trabalhar tecnicamente, articulado ao desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual
(GRAMSCI, 2004).
Deste modo, torna-se um desafio e tarefa iminentes, ainda hoje, resistir às matrizes
ideológicas da educação formal8 de reprodução da acumulação do capital, tendo em vista o
processo contraditório e dialético que atravessa o trabalho: “ao mesmo tempo que dignifica,
possibilita a criação e tem sido vital para a humanidade, o trabalho, este ato laborativo,
degrada, aliena, explora e desvaloriza o potencial humano” (FERNANDES, 2016, p. 30). Isto
implica reconhecer que existem determinadas situações de trabalho nas quais há um processo
que desencadeia uma transformação real no trabalhador, haja vista que este não transforma
apenas alguma coisa ou situação, mas transforma a si mesmo no e pelo trabalho, modificando,
assim, o seu “saber trabalhar” (FERNANDES, 2016).
Segundo Fernandes (2016), à medida que o trabalhador realiza uma reflexão crítica
sobre o ato de trabalhar, abrem-se brechas para a aprendizagem no trabalho

[...] para a mudança no jeito de fazer, no jeito de pensar e, por isso, a oportunidade
de evoluir, de crescer, de adquirir conhecimento e materializar um projeto
profissional e contribuir com a defesa e consolidação de uma política social que
esteja fundamentalmente a serviço da humanidade. É este processo e formação que é
defendido aqui: possível por meio da experiência vivenciada no trabalho, nas lutas
sociais, nos coletivos que permitem o fazer-se trabalhadores e trabalhadoras de um
segmento social (FERNANDES, 2016, p.31).

Não obstante o reconhecimento de que a formação no e para o trabalho é mediada por
interesses provenientes da necessidade de reprodução do capital, cabe a apropriação de que é
possível a construção de práticas alternativas que priorizem a constituição, ainda relativa da
8 De acordo com Fernandes (2016), a educação formal possui um arcabouço legal que a legitima e que não deve
ser ignorado, contudo a mesma, nem sempre, “[...] considera os contextos específicos do trabalho para indicar os
saberes e/ou conteúdos necessários de serem apreendidos, especialmente nesse caso do trabalho no âmbito das
políticas sociais” (FERNANDES, 2016, p.54) e ela, sozinha, seria incapaz de possibilitar a emancipação humana
e transformadora do sistema capitalista vigente.
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autonomia dos sujeitos. Como, por exemplo, por meio do conhecimento e identificação dos
interesses não apenas do capital, do trabalhador ou do Estado, mas também dos usuários de
um determinado serviço, articulados ao reconhecimento das particularidades de cada situação.
Assim, a educação permanente pode ser identificada como uma estratégia importante na
consolidação e defesa das políticas sociais, à medida que poderá contribuir para uma
consciência coletiva e crítica em torno das experiências vivenciadas pelos trabalhadores no
trabalho.
A educação permanente como conceito retoma o debate em torno da educação popular
durante a década de 1970. Considerando não ser o objetivo de nosso trabalho traçar um
histórico sobre o tema, abordaremos apenas alguns traços relevantes. Sendo assim, podemos
considerar como um fator importante o contexto em que se deram as reflexões em torno da
educação popular, dado o processo de lutas operárias e estudantis, num quadro de ruptura e de
críticas, culminando na crise mundial da educação. Assim, as práticas de educação e de
formação, posteriores a este período, se traduziram no movimento da educação permanente,
sendo esta o princípio reorganizador de todo o processo educativo (FERNANDES, 2016).
A perspectiva de educação permanente, neste sentido, passa a ser construída sob a
ideia da pessoa como sujeito da formação, associada aos pressupostos da diversidade, da
continuidade e da globalidade. Esta perspectiva, associada aos pressupostos, materializam-se
em processos de aprendizagem, que são resultados de diferentes situações e modalidades de
formação e que dependem da relação que o sujeito estabelece com os outros e com o mundo.
Desta forma, é importante a compreensão de que educação não é definida a partir de um
determinado conteúdo, mas de um processo do ser humano que, através da diversidade e
experiências, aprende a se expressar, a se comunicar, a indagar o mundo e a si mesmo
(FERNANDES, 2016).
Assim, considerando essas origens conceituais, a compreensão do sentido atribuído
ao significado da educação permanente deverá se dar em diferentes contextos
históricos ponderando as transformações societárias e os interesses vigentes das
classes sociais em relação. Portanto, na educação permanente, não se trata somente
de resolver problemas ou de uma forma técnica que usa determinadas estratégias
nem tampouco de um processo educativo pontual, “e sim decifrar também o sentido
de tais ações que não terminam num ato isolado, mas que resultam um processo
contínuo” (OSÓRIO, 2016, apud FERNANDES, 2016, p. 50).

Entretanto, conforme Fernandes (2016), diante da dinâmica própria do contexto
capitalista expressa por meio da desresponsabilização do Estado, da terceirização e

18
privatização das políticas sociais, há um reforço da ideia das responsabilidades individuais
pela aquisição dos saberes diante do quadro competitivo de inserção no mercado de trabalho.
Isto implica na real subordinação das políticas educativas e de formação aos ditames da
racionalidade econômica dominante, estando em disputa uma forte concepção ideológica que
permeia o conceito de educação permanente nos diferentes espaços sócio-ocupacionais.
Portanto, “[...] a perspectiva metodológica dos processos de educação permanente
experienciados pelos trabalhadores de um serviço público desencadeia reflexões sobre o seu
modo de produção ou construção de uma prática, é um jeito de pensar o que fazer”
(FERNANDES, 2016, p. 56).
Desta forma, uma das estratégias de enfrentamento das expressões da “questão
social”9 está na possibilidade de considerar a educação permanente como uma dimensão
formativa no âmbito das políticas sociais a partir das situações vivenciadas pelos
trabalhadores, como uma possibilidade de construir experiências de aprendizagens que
possam vir a contribuir positivamente na qualidade dos serviços prestados à população
usuária, na medida em que atendem às suas demandas. Destacamos que tais experiências
articulam-se à todo um universo que envolve o trabalho, e que deles não se dissociam, tais
como as experiências e demandas da população usuária e os meios para execução do trabalho
(políticas públicas, infraestrutura, recursos, etc).
Podemos considerar a educação permanente em saúde10 como uma experiência já
consolidada e que pode ser uma referência importante para analisarmos a educação
permanente no SUAS. Utilizaremos a seguir alguns autores que tratam do assunto, afim de
apresentar suscintamente as concepções acerca da educação permanente, bem como da
educação continuada, ambas em saúde.
A educação permanente em saúde pode ser compreendida como uma prática de
ensino-aprendizagem, na qual são produzidos conhecimentos a partir das práticas no interior
9 De acordo com Iamamoto (2003), a “questão social” pode ser definida como o conjunto das expressões das
desigualdades da sociedade capitalista moderna, e tem sua origem na produção social que é cada vez mais
coletiva, contudo, a apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma parte da sociedade.
Utilizaremos a expressão entre aspas, pois, segundo Netto (2001), no século XIX, o termo “questão social” passa
a ser usado pelo pensamento conservador o qual, tentando isolá-la do seu fundamento econômico, lança mão de
ações de cunho moral que preservassem a propriedade privada dos meios de produção em meio às pressões
intensas do acirramento das lutas de classes.
10 Na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS o termo educação permanente foi
instituído como estratégia do Sistema Único de Saúde - SUS para a formação e o desenvolvimento de
trabalhadores para o setor, conforme a Resolução CNS Nº335/2003 e a Portaria MS/GM Nº198/2004. A
implantação dos Polos de Educação Permanente em Saúde (PEPS) operacionalizam a política e são instâncias de
gestão composta por: gestores estaduais e municipais de saúde; formadores, contemplando instituições com
cursos para os trabalhadores da saúde; serviços de saúde, representados pelos trabalhadores da área, e por
movimentos sociais que participam do controle social no sistema de saúde (CECCIM e FERLA, 2008).
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das instituições de saúde, da realidade vivida pelos atores envolvidos – trabalhadores e
população usuária. Este ensino-aprendizagem é “[...] embasado na produção de
conhecimentos que respondam a perguntas que pertencem ao universo de experiências e
vivências de quem aprende e que gerem novas perguntas sobre o ser e o atuar no mundo”
(CECCIM e FERLA, 2008, p.163).
Para Ribeiro e Motta (1996), a educação permanente em saúde representa uma
mudança de pensamento no âmbito da educação profissional, haja vista que o processo de
trabalho é revalorizado como centro privilegiado da aprendizagem. Objetiva, portanto, a
transformação do processo de trabalho por meio da aprendizagem adquirida no próprio
processo, através do cotidiano.
O enfoque da educação permanente, ao contrário da educação continuada, representa
uma importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos
serviços. Supõe inverter a lógica do processo:
• incorporando o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às
práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem;
• modificando substancialmente as estratégias educativas, a partir da prática como
fonte de conhecimento e de problemas, problematizando o próprio fazer;
• colocando as pessoas como atores reflexivos da prática e construtores do
conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de receptores;
• abordando a equipe e o grupo como estrutura de interação, evitando a
fragmentação disciplinar;
• ampliando os espaços educativos fora da aula e dentro das organizações, na
comunidade, em clubes e associações, em ações comunitárias (DAVIVI, 2006, p.
44).

Diferentemente, a educação continuada representa, entre outros fatores, a continuidade
do modelo formal escolar ou acadêmico, centrado na atualização de conhecimentos, bem
como conceitua tecnicamente a prática enquanto campo de aplicação de conhecimentos
especializados, produzindo uma distância entre a prática e o saber (DAVIVI, 2006).
O quadro a seguir resume uma sucinta distinção entre educação permanente e
educação continuada.
ASPECTOS

EDUCAÇÃO CONTINUADA

EDUCAÇÃO PERMANENTE

PÚBLICO ALVO

Uniprofissional

Multiprofissional

Prática autônoma

Prática institucionalizada

Temas de especialidades

Problemas de saúde

Atualização técnico- científica

Transformações das práticas técnicas
e sociais

INSERÇÃO
MERCADO
TRABALHO
ENFOQUE
OBJETIVO
PRINCIPAL

NO
DE
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PERIODICIDADE

Esporádica

Contínua

METODOLOGIA

Pedagogia
da
transmissão
(geralmente através de aulas,
conferências, palestras; em locais
diferentes dos ambientes de
trabalho)
Apropriação passiva do saber
científico; aperfeiçoamento das
práticas individuais

Pedagogia centrada na resolução de
problemas (geralmente através da
supervisão dialogada, oficinas de
trabalho; efetuada nos mesmos
ambientes de trabalho)
Mudança institucional apropriação
ativa
do
saber
científico
fortalecimento das ações em equipe.

RESULTADOS

Fonte: RIBEIRO e MOTA, 1996.

Buscamos a partir dos autores citados, expor algumas concepções sobre as diferenças
entre educação permanente e educação continuada em saúde. Contudo, podemos
problematizar que não há necessariamente uma dicotomização entre ambas, visto que a
educação continuada não está totalmente afastada da prática, dos processos de trabalho em si.
Importa notar que não defendemos neste trabalho que o fato da educação permanente se dar
no e para o trabalho, seja reconhecida como o único conhecimento útil e válido para as
transformações necessárias às melhorias no/para o trabalho, dos trabalhadores e dos serviços.
Destacamos a educação permanente como uma estratégia que pode vir a resultar e na
melhoria dos serviços prestados à população usuária, contudo deve, necessariamente, atuar
em conjunto com uma série de fatores que envolve deste as demandas da população à
elaboração e efetivação de políticas públicas em todos os âmbitos.
De acordo com Fernandes (2016), não devemos desprezar as experiências vivenciadas
de educação continuada que constituem parte da continuidade da formação inicial da história
de vida de um profissional, visando o aperfeiçoamento profissional no contexto de trabalho ou
em outro espaço que ocorrem fora da escola.
Neste sentido, podemos afirmar que a educação permanente possui uma intrínseca
relação entre conhecimento e prática e/ou saber e situações reais da vida cotidiana, na
perspectiva de novas maneiras de realizar as atividades com maior resolutividade, maior
aceitação e compartilhamento entre os coletivos de trabalho (CECCIM e FERLA, 2008). A
educação permanente pode ser considerada como um dos eixos fundamentais para uma
atuação profissional no setor saúde – e também na área de assistência social - voltada ao
atendimento integral e de qualidade às demandas dos usuários do sistema, ou seja, à reflexão
das situações vivenciadas com vistas à transformação do modo como são realizadas as
atividades.
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Cabe ressaltar, que devemos ter em vista, necessariamente, todos os fatores que
envolvem o processo de trabalho desde o próprio conhecimento inerente ao trabalhador,
perpassando pela população usuária, suas demandas e conhecimentos, bem como, a
elaboração e efetivação políticas públicas que prevejam recursos materiais e humanos,
infraestrutura, entre outros.
Conforme Ceccim

(2005a),

a educação permanente em

saúde pode ser

pensada/providenciada a partir dos elementos que compõem o “Quadrilátero da Formação”,
são eles:
a) análise da educação dos profissionais de saúde: mudar a concepção
hegemônica tradicional (biologicista, mecanicista, centrada no professor e na
transmissão) para uma concepção construtivista (interacionista, de problematização
das práticas e dos saberes); mudar a concepção lógico-racionalista, elitista e
concentradora da produção de conhecimento (por centros de excelência e segundo
uma produção tecnicista) para o incentivo à produção de conhecimento dos serviços
e à produção de conhecimento por argumentos de sensibilidade;
b) análise das práticas de atenção à saúde: construir novas práticas de saúde,
tendo em vista os desafios da integralidade e da humanização e da inclusão da
participação dos usuários no planejamento terapêutico;
c) análise da gestão setorial: configurar de modo criativo e original a rede de
serviços, assegurar redes de atenção às necessidades em saúde e considerar na
avaliação a satisfação dos usuários;
d) análise da organização social: verificar a presença dos movimentos sociais, dar
guarida à visão ampliada das lutas por saúde e à construção do atendimento às
necessidades sociais por saúde (CECCIM, 2005a, p.166).

Ainda de acordo com Ceccim (2005),

a Educação Permanente em Saúde constitui estratégia fundamental às
transformações do trabalho no setor para que venha a ser lugar de atuação crítica,
reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente competente. Há necessidade,
entretanto, de descentralizar e disseminar capacidade pedagógica por dentro do
setor, isto é, entre seus trabalhadores; entre os gestores de ações, serviços e sistemas
de saúde; entre trabalhadores e gestores com os formadores e entre trabalhadores,
gestores e formadores com o controle social em saúde. Esta ação nos permitiria
constituir o Sistema Único de Saúde verdadeiramente como uma rede-escola
(CECCIM, 2005b, p. 976).

A nosso ver, esses elementos se referem a uma análise do processo de trabalho no
setor saúde como um todo, envolvendo a preparação dos profissionais, as práticas, as redes de
serviço e a sociedade em geral, numa perspectiva crítica, reflexiva e que gere o
(re)conhecimento das necessidades de saúde e o modo como podem ser atendidas. Assim, a
educação permanente pode contribuir para efetivas melhorias no processo de trabalho e
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resultar em respostas positivas, contudo, ao problematizarmos o contexto em que se dão as
práticas de trabalho podemos inferir que a educação permanente por si só, ainda que crítica e
reflexiva, seria incapaz de atender as necessidades de saúde integralmente sem recursos
materias e financeiros, por exemplo.
Ao compreendermos a educação permanente como uma estratégia, a colocamos como
uma possibilidade para contribuir à consolidação de um projeto societário que concebe a
primazia do Estado na efetivação de políticas programas e serviços sociais garantidores dos
direitos dos cidadãos, ainda que com todos os limites inerentes à expansão e plenitude da
cidadania na ordem burguesa.11 Portanto, os profissionais atuam em contextos adversos, nas
quais políticas sociais podem ser consideradas como processos contraditórios, atravessados
por conflitos de interesses – em última instância, articulados a interesses de classe e suas
diferentes frações -, sobre os quais versaremos ao longo deste trabalho, em especial no que se
refere à assistência social.
Logo, os processos de educação permanente no âmbito das políticas sociais permitem
tanto a serventia em prol da manutenção da lógica do capital, quanto alternativas de
transformações na dinâmica do trabalho, promovendo possível melhoria nos serviços
prestados à população usuária (FERNANDES, 2016). Cabe destacar que esses processos são
influenciados diretamente pelas dinâmicas dos determinantes organizacionais, caracterizadas
por diferentes parâmetros de relações sociais que podem favorecer ou não a criação de
espaços para a aprendizagem e formação coletiva no âmbito do trabalho. Assim, surge uma
série de adversidades, quais sejam
[...] dificuldades de os trabalhadores colocarem em prática os conceitos que
sustentam suas prováveis intervenções; o cotidiano e as rotinas de trabalho de
atendimento intenso das demandas e com equipes técnicas e administrativas muitas
vezes reduzidas; a dificuldade de instituir agendas de encontros para aprofundar as
reflexões com leituras complementares e formar grupos de estudo; desmotivação de
alguns trabalhadores; relações de trabalho conflituosas, entre tantos outros fatores
bloqueadores dos processos de educação permanente (FERNANDES, 2016, p.73).
11 De acordo com Coutinho (1999) “a cidadania é a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso
de uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente criados, de
atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas pela vida social em cada contexto
historicamente determinado”, (1999, p. 42), sendo resultado de uma luta permanente travada, sobretudo, pelas
classes subalternas. Contudo, são impostos limites à cidadania plena na ordem burguesa expressa, por exemplo,
na contradição entre cidadania e classe social: […] a universalização da cidadania é, em última instância,
incompatível com a existência de uma sociedade de classes” (1999, p. 53), gerando relações não igualitárias.
Assim, de um modo geral, o processo de constituição dos direitos democráticos, construídos progressiva e
permanentemente, colide com a lógica do capital.
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De acordo com Fernandes (2016), as condições e relações de trabalho em que se
inserem os profissionais interferem na operacionalização de sua ação profissional e nos
resultados individuais e coletivos. Assim, a consciência crítica com relação à dinâmica
organizacional é fundamental para construir estratégias que possam superar, ainda que
parcialmente, essas adversidades, devendo-se considerar a elaboração das políticas
administrativo-organizacionais, a organização dos processos de trabalho e a prática cotidiana
em relação.
Tendo em vista o objetivo de nosso trabalho enfatizamos a prática cotidiana, na
medida em que se encontra nesta, por exemplo, a forma como um profissional é valorizado ou
respeitado na equipe, bem como, a referida prática está relacionada à organização dos
processos de trabalho, à conexão entre os profissionais de diferentes formações, a partir das
práticas interdisciplinares. A interdisciplinaridade implicaria na correlação entre saberes
distintos, resguardando as atribuições específicas e necessitando de intervenções planejadas
coletivamente.
Vale ressaltar que, nessas relações de trabalho, o que dá sentido à educação
permanente é a relação dialógica entre os profissionais de uma equipe, a análise
rigorosa dos processos de trabalho, das intervenções e a procura coletiva por
melhores formas de agir por meio da interlocução dos saberes. O grande desafio está
em romper com as fronteiras dos saberes, pois somente assim é possível uma
compreensão do que é específico de cada profissão, reconhecendo-se suas
atribuições e particularidades teóricas e técnico-operativas (FERNANDES, 2016, p.
77).

Cabe destacar, ainda, que os conhecimentos adquiridos nas experiências do processo
de educação permanente vivenciadas no trabalho interagem com os conhecimentos já
adquiridos. Assim, a aprendizagem significativa é uma característica constante deste processo,
uma vez que “[...] atribui um sentido ao trabalho, ao serviço prestado, que, ao ser
problematizado, questiona e avalia o processo, caso contrário, qual o sentido, o significado, a
intenção do serviço?” (FERNANDES, 2016, p.79). Podemos dizer, assim, que não basta
dominar um conteúdo, é preciso servir-se dele, articulando diferentes saberes a fim de
construir planos de intervenção, de acompanhamento e buscar atender às demandas dos
usuários das políticas sociais.
Para Fernandes (2016), ainda que haja a articulação entre estes saberes, faz-se
necessário a aproximação destes profissionais com a realidade social na qual estão inseridos,
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para além da escuta e da interpretação das demandas dos usuários. Isto significa que, quanto
mais próximo o profissional estiver da realidade social em que atua, “[...] mais possível será
estabelecer vínculos e criar mecanismos que considerem as manifestações e necessidades
sociais dos cidadãos e cidadãs e os conteúdos das ações de aprendizagem, de capacitação, ou,
ainda, dos saberes necessários de serem apreendidos” (FERNANDES, 2016, p.81). Sendo o
território a base de organização e materialização das políticas sociais, bem como o local em
que se reproduzem as relações institucionais, as convivências familiares e pessoais, em que se
manifestam as expressões da “questão social”, coloca-se como um fator significativo e
potencializador para que os profissionais exerçam o trabalho em diferentes áreas.
Os serviços públicos ofertados nos territórios requerem dos profissionais que
operacionalizam os serviços e programas sociais o conhecimento e a identificação das
necessidades e indicadores sociais, bem como das condições de qualidade de vida da
população e suas formas de resistência e de enfrentamento na superação das necessidades.
Logo, ao reconhecer tal dinâmica, surge a necessidade do profissional em apreender novos
conhecimentos na perspectiva de prover uma resposta a uma dada necessidade social.
Contudo, na construção do processo de educação permanente, é preciso sempre
considerar os diferentes interesses que estão em jogo, as disputas e as lutas empreendidas pela
classe trabalhadora. Com isso, cabe potencializar as práticas participativas efetivadas por
meio da participação popular e do controle social, sendo necessário reinventá-las de modo a
instituir espaços inclusivos no âmbito das políticas sociais, onde os sujeitos – profissionais e
usuários – possam reconhecer-se como sujeitos de direitos (FERNANDES, 2016).
De acordo com Fernandes (2016, p.86-87), algumas iniciativas podem contribuir para
a construção destes espaços, como:

[...] formação de grupos para reflexão de temáticas escolhidas de acordo com as
realidades e necessidades locais; aproximação dos profissionais aos espaços de lutas
e organização social instituídos pela população; elaboração de diagnósticos sociais
dos territórios; desenvolvimento de pesquisas participativas; seminários locais
intersetoriais; ações de monitoramento e avaliação de políticas sociais com a
participação dos trabalhadores e usuários, que vão indicar o que pode melhorar, o
que está bem, o que deve ser considerado no planejamento, entre outras, que
impulsionem a mobilização de coletivos e que organizados possam lutar pela
melhoria de suas condições de vida. Além disso, esses espaços participativos são
profícuos para a experimentação de vivências de educação permanente na medida
em que se constroem saberes e fazeres para a transformação da realidade social e
dos próprios atores sociais.

Sendo assim, é importante ter a percepção de que, embora existam esforços
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empreendidos em torno da construção de espaços participativos e de valorização de
experiências de educação permanente, o âmbito da construção de saberes requer o
entendimento de que há uma diferença entre o que está prescrito e sua realização. Ou seja,
segundo Fernandes (2016), cabe compreendermos que a realidade não é idêntica à prescrição;
entre o prescrito e o real existe o espaço para a criação, sendo este fundamental, pois é onde
se origina o saber. Este saber é concebido como algo mais amplo que conhecimento, não
sendo apenas um produto social e historicamente formalizado, mas também, e ao mesmo
tempo, é um ato, um processo.
O espaço para a criação, para o saber, pode potencializar estratégias metodológicas
para uma intervenção profissional crítica e propositiva, bem como pode ser um lugar de
construção coletiva, de interdisciplinaridade, de mobilização a favor da mudança para compor
uma rede de relações experienciadas no trabalho. Importante notar, ainda, que o que se coloca
como prescrito aos profissionais também é fundamental ao seu fazer como, por exemplo, as
condições de trabalho. Isto significa que as condições necessárias para o desenvolvimento de
uma tarefa influenciam diretamente no processo de trabalho e seus resultados (FERNANDES,
2016). Esta perspectiva nos permite refletir sobre os desafios cotidianos e contemporâneos
vivenciados pela classe trabalhadora e pelos usuários dos serviços públicos, em um contexto
de desmonte da Seguridade Social brasileira expressa na precarização dos equipamentos
públicos, focalização na pobreza, desresponsabilização do Estado no que se refere à primazia
deste na condução das políticas sociais, relações de trabalho precarizadas, entre outros fatores
os quais serão abordados especificamente nos Capítulo 1 e 2 desta dissertação.
Diante de um contexto de desfavorecimento das condições de trabalho necessárias à
transformação de determinadas situações vivenciadas no ambiente de trabalho, cabe aos
trabalhadores construir estratégias para que o trabalho possa ser realizado. Não obstante o
reconhecimento do desgaste dos sujeitos - uma vez que quanto maior a diferença entre o
prescrito e o real, maior será o desgaste dos profissionais que atuam nas diferentes políticas,
programas e projetos -, reiteramos que o saber construído nas situações de trabalho, no
exercício de uma ocupação profissional, vai sendo aperfeiçoado com o surgimento de novas
situações, revelando um novo saber e possibilitando a modificação do “saber trabalhar”. Este
saber é, portanto, oriundo de várias fontes e de diferentes momentos da história de vida e da
carreira profissional, implica na concepção de atividade, de processo e da relação prática do
sujeito que conhece com o mundo e com ele mesmo (FERNANDES, 2016).
Concebendo as reflexões relacionais entre saber, exercício profissional e os sujeitos
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que experimentam essas relações, inferimos que os saberes construídos e necessários para a
operacionalização das políticas sociais são atravessados pelo prescrito e o real. Neste sentido,
a educação permanente como estratégia traz à luz o desenvolvimento de uma proposta
pedagógica na agenda das políticas sociais brasileiras como, por exemplo, no SUS e no
SUAS.
Em um breve resgate histórico, as iniciativas em torno da concepção de educação
permanente no âmbito da política de saúde no Brasil se deram a partir de 1984, impulsionadas
e sob a coordenação do Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Organização
Pan-Americana da Saúde (OPAS), embasadas na reunião de experiências educativas em saúde
de diversos países como o Brasil, Colômbia e países da América Central. Dada a análise
destas experiências “[...] iniciou-se um processo de fundamentação conceitual e
desenvolvimento metodológico que facilitou a elaboração coletiva de uma proposta
pedagógica para o desenvolvimento dos profissionais de saúde” (DAVIVI et al., 1990 apud
FERNANDES, 2016, p. 98).
O objetivo deste processo foi o de identificar as experiências que pudessem contribuir
para desenvolver novas formas de intervir nos problemas vivenciados, com a intenção de
capacitar os profissionais atuantes na área e procurar modificar as práticas educativas para
transformar a prática de saúde nos serviços.
Com a proposta de reconhecer que os problemas comuns do processo de trabalho são
elementos fundamentais para organizar e desenvolver experiências de aprendizagem, no
decorrer das ações em torno da construção de uma perspectiva teórica e metodológica resulta,
no Brasil, a Portaria nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, que institui a Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde – PNEPS e formaliza a principal estratégia do SUS para a
formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor. Fernandes (2016) destaca a
perspectiva desta política em considerar as especificidades regionais, no sentido de que, em
qualquer iniciativa em relação aos processos formativos, devem ser consideradas as
diversidades e desigualdades deste contexto, bem como as necessidades provenientes dos
territórios, dos serviços, das equipes e dos usuários dos serviços.
Assim, o processo de educação permanente em saúde é entendido como
aprendizagem-trabalho, isto é, acontece no cotidiano dos profissionais e das instituições
objetivando a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho.
Contudo, esta concepção implica na problematização de como ela é compreendida nos
diferentes níveis hierárquicos como, por exemplo, o reconhecimento que a gestão
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municipalizada do SUS resulta na vulnerabilidade deste frente aos interesses e critérios locais,
muitas vezes clientelistas. Somam-se a isto programas públicos assentados sobre a noção da
“parceria” público-privado, que incidem diretamente na operacionalização da política, a
forma como se organizam as práticas educativas, as relações de trabalho, entre outros. A
rotatividade de profissionais, por exemplo, e a mudança na forma de governar constituem
obstáculos aos programas de formação profissional, para que sejam de fato efetivados
(FERNANDES, 2016).
Tais questões também podem ser também consideradas no campo da assistência
social, embora sua política em torno da educação permanente seja bastante recente, o que
procuraremos analisar no presente trabalho.
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CAPÍTULO 1 – CAPITALISMO DEPENDENTE, ESTADO E O PADRÃO DE
POLÍTICA SOCIAL BRASILEIRA: SUBSÍDIOS PARA ANALISAR A
CONSTITUIÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A fim de nos aproximarmos do tema referente às experiências de educação
permanente no âmbito da política de assistência social no Brasil, consideramos necessária
uma abordagem mais geral sobre a formação social brasileira e sua relação com o padrão de
política social constituído historicamente e atualmente vigente.
Para isso faz-se necessário uma compreensão mais ampla da inserção do país como
economia capitalista dependente sob a condução de uma burguesia hegemônica, o que
desencadeou uma série de fatores que implicam direta e indiretamente na constituição das
políticas sociais. Assim, faremos breves considerações acerca de categorias fundamentais
desenvolvidas pela teoria crítica, abordando, fundamentalmente, as relações entre o Estado de
classe, burguesia e classe trabalhadora, compreendendo que o modo de produção capitalista
da vida material condiciona a vida em suas diferentes esferas.
Objetivamos, ainda nesse capítulo, levantar os principais aspectos acerca da
constituição da política social brasileira e sua implementação pelo Estado entre os anos de
1930 a 1980, com enfoque na política de assistência social. Não apresentaremos um estudo
exaustivo do período, visto não ser este o objetivo do capítulo. Objetiva-se tão somente
compreender criticamente, com base em pesquisa bibliográfica, a função do Estado de classe
e da política social por ele conduzida em um país capitalista dependente e como se
desenvolveu a política de assistência social no Brasil, como política pública.
Pretendemos, ao finalizar este capítulo, trazer à luz reflexões em torno da
consolidação da política de assistência social após os anos de 1990, abordando elementos da
contrarreforma do Estado brasileiro e suas implicações para a referida política, o que nos dará
mais embasamento para a análise de como vem se desenvolvendo a educação permanente, a
partir dos relatos encontrados na pesquisa bibliográfica realizada.

1.1. Estado brasileiro e capitalismo dependente: subsídios para apreender criticamente a
formação da política social
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A compreensão da relação entre Estado e política social no contexto brasileiro requer
o entendimento acerca do modo de produção e reprodução do capital, haja vista que este
processo perpassa todas as dimensões sociais, econômicas e políticas das relações de classes
em cada país. Essa compreensão nos permite pensar não só a realidade brasileira, mas a dos
países capitalistas centrais e dependentes bem como indagar sobre o papel do Estado12 e de
sua intervenção por meio das políticas sociais.
De acordo com a teoria marxiana, a produção e reprodução do capital engendra o
modo de produção capitalista. Todo esse processo implica na metamorfose permanente da
forma capital-mercadoria em capital-dinheiro, tendo como finalidade a produção de maisvalia – centro da acumulação de capital - alavancada pela produtividade do trabalho. Essa
transformação depende de determinados elementos que, de um lado, são compostos pelos
proprietários de capital - dos meios de produção e de vida - e, de outro lado, são os
trabalhadores livres, vendedores de sua própria força de trabalho. Essas são as condições
fundamentais da produção capitalista.13
Podemos observar que o processo de acumulação capitalista demanda elevadas
quantias de capital e também grandes massas de força de trabalho. Para Marx (1971)
“acumular capital é, portanto, aumentar o proletariado” (MARX, 1971, p.717). Com isso,
cria-se uma população trabalhadora excedente, que é produto necessário da acumulação ou do
desenvolvimento da riqueza capitalista. Esse “exército industrial de reserva” disponível
proporciona a manutenção de material humano a serviço das necessidades de expansão do
capital e sempre apto a ser explorado. Essas demandas do processo de acumulação ocorrem,
sobretudo, devido à mudança na composição orgânica do capital derivada da concorrência
entre capitalistas, na busca por mercados e investimento crescente em capital constante.
Para pensarmos sobre o processo de acumulação capitalista é crucial analisar a
separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições de realização do trabalho.
Marx (2008) a denomina de acumulação original, caracterizada por um processo histórico de
divórcio entre produtor e meios de produção. Deste modo, o ponto de partida que gerou tanto
o operário assalariado como o capitalista foi a expropriação do produtor dos seus meios de

12 Cabe destacar, em linhas gerais, que a compreensão clássica acerca do Estado moderno emerge com a
sociedade burguesa tendo como ideologia o liberalismo. Desde modo, havia o entendimento que a natureza
humana era egoísta e competitiva e o indivíduo seria incapaz de conviver em sociedade, o que justificaria a
necessidade do estabelecimento de um Estado como uma instituição para regular as relações através das leis,
normas, contratos. Para uma compreensão mais aprofundada e com nuances diferenciadas sobre a instituição do
Estado liberal clássico, cf. Hobbes (1979); Locke (1978); e Rousseau (2011).
13 Para uma leitura crítica do modo de produção capitalista, cf. Marx (2008).
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produzir, que não se dá apenas no âmbito da produção de mercadorias. Perpassa todas as
dimensões, como nas relações de propriedade da terra, na legislação, na agricultura, na
indústria e também nas relações entre os homens. Relações estas mediadas pelo Estado, em
que a burguesia ascendente lança mão deste poder para regular o trabalho assalariado, a fim
de controlar a força de trabalho dentro dos limites que lhe convém para a necessária obtenção
de mais-valia, para prolongar o dia de trabalho e conservar o operário submisso à
dependência. Segundo Marx (2008), este é o momento essencial da chamada acumulação
original.
Na passagem do capitalismo concorrencial para o monopolista, no final do século
XIX, houve importantes transformações no modo de produção capitalista. De acordo com
Lênin (2011) houve uma transição do capitalismo para uma estrutura econômica e social mais
elevada, por meio da substituição da livre concorrência capitalista pelos monopólios. Estes
proporcionaram a criação das grandes empresas, a eliminação das pequenas, a substituição da
grande produção por outra ainda maior e a centralização da produção e do capital.
Isto significa que a concentração da produção e do capital em grandes empresas
absorve ou destrói as menores, revelando a fase mais avançada e superior do capitalismo: o
imperialismo. Segundo Lênin (2011), o imperialismo caracteriza-se pela formação de
monopólios nos diversos ramos da economia, pela dominação da oligarquia financeira através
da fusão do capital bancário e capital industrial, pela exportação de capitais e não apenas de
mercadorias, pela formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas e pela
partilha territorial do mundo entre potências capitalistas mais importantes.
Deste modo, o imperialismo representa a fase monopolista do capitalismo. Nela, a
dominação dos monopólios e do capital financeiro ganhou corpo, a exportação de capitais
adquiriu fundamental importância, começou a partilha do mundo pelos trustes internacionais
e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes. Nesta fase,
o desenvolvimento das indústrias aumenta o acirramento das disputas entre as burguesias
industriais, que se organizam para disputar mercados e desenvolver seus monopólios. Em sua
primeira fase, o imperialismo busca instalar-se ao máximo nos territórios para conseguir
mercados, vantagens comerciais e influência. Na segunda, com o mundo já partilhado entre as
grandes potências capitalistas e determinado por nichos de colonização, o imperialismo
propriamente dito busca sempre invadir novos nichos e eliminar frações mais “frágeis” do
capitalismo.
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Podemos dizer que o imperialismo, como forma de existência do capitalismo, para
Lênin (2011), expressa fundamentalmente a monopolização do capital pelas burguesias
internacionais e locais e a disputa desenfreada por territórios que possam dominar. Porém, os
monopólios não eliminam a concorrência: a burguesia internacional disputa entre si para
partilhar o mundo; a burguesia local busca cooptar setores do movimento operário a fim de
garantir estabilidade do sistema capitalista.
Essas disputas geram crises, manifestas por meio dos avanços do sistema produtivo
gerando uma superprodução. Assim as diferentes frações da burguesia lutam entre si e
buscam intensificar a produtividade do trabalho para aumentar os lucros, gerando o aumento
do exército industrial de reserva e escassez de mercados, por exemplo. Com isso, podemos
observar, segundo Lênin (2011), que a busca por acumulação de capital e a disputa entre
frações da burguesia conduz, fundamentalmente, ao acúmulo desigual e ao monopólio, sendo
as crises partes constitutivas do sistema capitalista.
Com estas medidas, intensificam-se as contradições entre capital e trabalho,
impulsionando a luta de classes. Lênin (2011) expõe que, para o capitalismo monopolista e
financeirizado se sustentar, ele necessita também de “alianças” com parte da classe
trabalhadora por meio, por exemplo, de sindicatos cooptados que contribuam para a
contenção da luta proletária.
Sendo assim, nossa análise permite inferir que os momentos de crises do sistema
produtivo capitalista são propícios para indagarmos a respeito da função das elites, dos reais
objetivos das “alianças” entre burgueses, e burgueses e frações da classe trabalhadora; do
papel da classe trabalhadora em determinada conjuntura, entre outros elementos que nos
levem a compreender o sistema capitalista e suas relações nas dimensões históricas,
econômicas, sociais, políticas e culturais.
Nota-se, em síntese, que, com o ingresso do capitalismo no estágio imperialista, o
objetivo primário é o acréscimo de lucros capitalistas por meio do controle dos mercados. A
maximização dos lucros por intermédio deste controle exige também um mecanismo de
intervenção extraeconômico: logo, o Estado no capitalismo monopolista assume intervenções
políticas e econômicas. Conforme Netto (1992), a multiplicidade de funções do Estado para
garantir os superlucros no âmbito das ações econômicas diretas, se dão, entre outras, no plano
de sua inserção como empresário nos setores básicos não rentáveis e da apropriação do
controle de empresas capitalistas em dificuldade; quanto às funções econômicas indiretas, o
Estado realiza encomendas e/ou compras aos grupos monopolistas, transferindo recursos
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sociais e públicos aos monopólios e ainda atua como um instrumento de organização da
economia como um administrador dos ciclos de crise.
Por outro lado, o papel do Estado no capitalismo monopolista integra a reprodução e
manutenção da força de trabalho, mas não somente. É compelido, diante de suas funções
econômicas e políticas, a regular o consumo, a disponibilidade para o trabalho e a
mobilização e alocação desta força de trabalho em função das necessidades e projetos do
monopólio (NETTO, 1992).
Com isso, nossa reflexão nos permite concluir que o Estado possui um papel
fundamental para operacionalizar os ideais e objetivos da acumulação capitalista em sua fase
monopolista. Assim, não representaria um ator inerte e coadjuvante que apenas reproduz os
interesses de uma determinada classe. Há frações da classe trabalhadora e da burguesia que
compõem e interferem nas ações do aparato estatal, o que representa uma constante disputa
entre as classes e seus interesses. Daí a importância de pensarmos as formas de representação
do Estado, suas ações de intervenção diante das demandas da classe trabalhadora, as alianças
pactuadas, suas funções econômicas e sociais, entre outros fatores que representam a relação
dialética e contraditória do Estado de classe no capitalismo monopolista.
Retornando à conjuntura geral, podemos apontar como um elemento importante a
compreensão do contexto geopolítico mundial a partir do século XVIII, quando a classe
burguesa no centro da Europa estava em ascensão e reivindicava direitos civis14 por meio do
reforço da ideologia liberal. Com uma burguesia já estabelecida como classe dominante, entre
os séculos XIX – XX, intensificaram-se as lutas por direitos políticos e sociais, por parte da
classe trabalhadora e, com isso, caberia ao Estado agir por meio de políticas econômicas e
sociais, articulando ações de coerção e consenso.

14 Marshall (1967), ao estabelecer o conceito de cidadania, parte do princípio de sua divisão em três tipos de
direitos: civil, político e social. O autor toma como reflexão para seus estudos o contexto de desenvolvimento da
cidadania na Inglaterra a partir do século XVIII. Esta cidadania era definida nacionalmente, isto é, presumia o
pertencimento do cidadão a um certo tipo de comunidade juridicamente instituída e organizada pelo Estadonação. Em síntese, os direitos civis referem-se à liberdade individual – liberdade de ir e vir, liberdade de
imprensa, pensamento e fé, direito à propriedade e o direito à justiça. Os direitos políticos podem ser entendidos
como o direito de participar no exercício do poder político, como um membro ou como um eleitor dos membros
dos organismos representativos. Os direitos sociais dizem respeito às questões do direito a um mínimo de bemestar econômico até a segurança ao direito de participar na herança social e conviver civilizadamente de acordo
com os padrões que prevalecem na sociedade. Contudo, uma visão crítica nos permite afirmar que esta visão
condiz com a realidade de um dado contexto, não se reportando à realidade de todos os países e nem à relação de
dependência entre países centrais e periféricos. Para uma cidadania plena, todos teriam direitos civis, políticos e
sociais assegurados, implicando, assim, no fim da sociedade capitalista. Isto é, uma sociedade de classes impõe
limites à afirmação da democracia, haja vista que a condição de cada classe gera desigualdades impossibilitando
que todos se apropriem das riquezas socialmente produzidas. Para aprofundamento do tema, cf. Coutinho (1999)
e Behring e Boschetti (2011).
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Esse período foi profundamente marcado pelo predomínio do liberalismo tendo como
base de sustentação o princípio do trabalho como mercadoria e sua regulação pelo “livre
mercado”. Assim, o liberalismo, com seus elementos essenciais, como a defesa da liberdade e
da competitividade e a naturalização da miséria, lança mão do Estado como instância
fornecedora da base legal. Contudo, a generalização dos direitos políticos se constitui numa
via de mão dupla que embora seja constitutiva da necessidade de acumulação capitalista,
também é fruto da luta da classe trabalhadora e contribuiu significativamente para ampliar os
direitos sociais (BEHRING e BOSCHETTI, 2011).
Cabe ressaltar, ainda, que o desenvolvimento do capitalismo não se deu de um modo
único nas sociedades capitalistas. Lênin (2011) expõe que a disputa pelo acúmulo de capital
entre frações das potências burguesas leva ao desenvolvimento desigual do capitalismo e ao
monopólio. Isto demonstra a coexistência de sociedades capitalistas desigualmente
constituídas. Por um lado, as que se localizam nas potências capitalistas mais importantes, que
conquistam e exploram maiores e melhores territórios e impõem a sua influência ao restante
do mundo. Por outro, as que possuem uma reduzida taxa de lucro, menor influência e
dominação; em sua maioria são dominadas pelas potências capitalistas mais importantes.
Entretanto, não nos cabe aqui reafirmar a polaridade do mundo em dois grandes
blocos. Cabe pensarmos a totalidade e o movimento dialético da história que vimos até aqui.
No interior da classe burguesa há contradições, disputas, somadas às lutas de classes, crises do
sistema capitalista que não o dissolve, mas o atualiza. Desenvolvimento desigual que
atravessa as empresas e indústrias de diferentes países no processo de exportação de capitais a
que aludimos anteriormente acerca do imperialismo. Logo, não há somente o
desenvolvimento desigual do capitalismo, mas também combinado.
A lei do desenvolvimento combinado elaborada por Trotsky (1977), tomando como
exemplo a Rússia, expõe que este país desenvolveu-se lentamente, possuía uma economia
atrasada e uma estrutura social primitiva e de baixo nível cultural. O autor aponta que um país
“atrasado”15 é influenciado materialmente e ideologicamente pelas conquistas dos países
adiantados, porém isso não significa que irá servir e reproduzir todas as etapas do seu
passado.
15 Destaca-se que a utilização de aspas nas expressões “atrasado”, “avançado”, “desenvolvido”,
“subdesenvolvido”, entre outras, justifica-se pelo fato de que estas têm sido recorrentemente apropriadas pelo
pensamento conservador a fim de difundir uma polarização entre sociedades capitalistas ditas “pobres” e “ricas”.
Contudo, fundamentados nos elementos da teoria crítica, consideramos que tais sociedades se imbricam e
compõem necessariamente a emergência e desenvolvimento do capitalismo, sem as quais este pereceria, ou seja,
a crítica se dá à visão dualista que não concebe que o “atrasado” alimenta o “moderno”.
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Os países “atrasados” são desiguais em seu ritmo de desenvolvimento e, de acordo
com as necessidades de desenvolvimento do sistema capitalista, são compelidos a avançar aos
saltos, combinando diferentes fases: arcaicas e modernas. Tanto em países “avançados”,
dominantes, desenvolvidos, centrais quanto periféricos, “atrasados”, “subdesenvolvidos”,
existem as particularidades históricas, econômicas, sociais, culturais e políticas constitutivas
desigualmente em cada país, mas em que se combinam o novo e o velho, o atrasado e o
desenvolvido. Isto é, a tendência é que culturas avançadas sejam absorvidas pela estrutura de
um organismo social arcaico, e o inverso também pode ocorrer (NOVACK, 1988).
A teoria do desenvolvimento desigual e combinado possui intrínseca relação com o
imperialismo a que aludimos anteriormente. Segundo Novack (1988), “uma das
consequências mais importantes e paradoxais do desenvolvimento desigual e combinado é a
solução dos problemas de uma classe através da outra” (NOVACK, 1988, p. 62). Sendo
assim, o amadurecimento e manutenção do sistema capitalista, em sua fase monopólica,
dependem da coexistência de contradições como, por exemplo, trabalho escravo e
desenvolvimento da indústria, barbárie e civilização, concentração de renda e pobreza. 16 Com
isso, as relações hierarquizadas e combinadas entre as burguesias garantem a busca do capital
por novos mercados – áreas de exploração -, a apropriação do excedente produzido nos países
periféricos e a internacionalização do projeto burguês de sociabilidade (NOVACK, 1988).
Assim, podemos compreender a maneira pela qual se configura a dominação e
hegemonia de uma nação sobre as outras, o que não se deu diferentemente no Brasil, mas com
algumas particularidades. Um dos autores mais significativos que se refere ao contexto
brasileiro e latino-americano, e inaugura a concepção de capitalismo dependente, é Florestan
Fernandes.
Segundo Fernandes (1975), o imperialismo de acordo com Lênin, seria um tipo de
“imperialismo restrito”, uma vez que a partilha do mundo se daria entre as grandes potências
capitalistas mundiais. Assim, lança mão do conceito de “imperialismo total” para designar o
processo pelo qual se instala a hegemonia norte-americana após a 2ª Guerra Mundial. A
16 Para compreendermos como se efetiva a difusão da ideologia capitalista, podemos citar que em meados dos
anos de 1980 o pensamento conservador, expresso por meio de elaborações técnico-teóricas desenvolvidas pelos
organismos internacionais, difunde o denominado paradigma da pobreza em todo mundo capitalista, sobretudo
nos países latino-americanos. Esse paradigma é tomado como diretriz central do novo desenho das políticas e
programas sociais e tem por objetivo atender às manifestações imediatas da “questão social”, desvinculadas do
processo de produção, reprodução e apropriação da riqueza (PASTORINI e MARTÍNEZ, 2014). Isto implica na
concepção da pobreza como um obstáculo ao desenvolvimento e em sua naturalização a partir de problemas
sociais individuais, desvinculados das relações sociais no contexto capitalista e esvaziada de historicidade.
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hegemonia citada é embutida de uma luta violenta e desenfreada pela sobrevivência do capital
em sua fase monopolista. Nesse contexto, busca-se a ampliação dos mercados, a expansão das
empresas corporativas e a hiperinfluência das finanças internacionais, sob a condução norteamericana.
Na concepção de Harvey (2007), no plano do contexto geopolítico mundial, o período
após a 2ª Guerra Mundial – 1945 a 1970 – representou a vigência do período chamado “Anos
Gloriosos” devido à grande onda expansiva do capitalismo, com altas taxas de lucratividade e
a adoção do fordismo como modelo de produção, com produção em massa, inovação
tecnológica, padronização das tarefas, subordinação do trabalhador à máquina, entre outros.
Contudo, a adoção e fortalecimento do fordismo como modelo de produção em massa,
significou também considerar a padronização do produto e consumo de massa, implicando
uma nova estética e modificação da cultura. Sendo assim, a expansão internacional do
fordismo ocorreu numa conjuntura particular de regulamentação político-econômica mundial
e uma configuração geopolítica em que os Estados Unidos da América (EUA) dominavam por
meio de um sistema de alianças militares e relações de poder, atuando como banqueiro do
mundo em troca de uma abertura dos mercados de capital e de mercadorias ao poder das
grandes corporações.17
O Estado, por sua vez, com base nas ideias keynesianas, 18 assumia uma série de
compromissos que incluíam controlar os ciclos econômicos com uma combinação apropriada
de políticas fiscais e monetárias no pós-guerra. Essas políticas eram dirigidas para as áreas de
investimento público – em setores como o transporte, equipamentos públicos, etc. – vitais
para o crescimento da produção e do consumo de massa e que também garantiam um emprego
relativamente pleno, na Europa central e nórdica, especialmente. Além disso, o poder estatal

17 Podemos citar como exemplos importantes neste período o acordo de Bretton Woods, de 1944, que
transformou o dólar na moeda reserva mundial e vinculou o desenvolvimento econômico do mundo à política
fiscal e monetária norte americana e a criação do Banco Mundial, no mesmo ano, que representou o ator político,
intelectual e financeiro, no sentido de ratificar que o desenvolvimento capitalista sob a hegemonia norteamericana não dependia apenas da “segurança” armada, mas também da preservação da ordem política por meio
do crescimento econômico (HARVEY, 2012); (PEREIRA, 2010).
18 De acordo com Behring (2006), ocorreu, ao longo da segunda metade do século XIX e início do século XX, o
enfraquecimento das bases materiais e subjetivas de sustentação dos argumentos liberais, resultando em alguns
processos político-econômicos, tais como o crescimento do movimento operário e a concentração e
monopolização do capital, onde cada vez mais o mercado foi liderado pelos grandes monopólios. A concorrência
intercapitalista entre as grandes empresas desencadeou, além de duas grandes guerras mundiais, um período de
crise capitalista entre os anos de 1929 e 1933 – Grande Depressão. Neste contexto, do ponto de vista socialeconômico, se agrava a situação do desemprego, por exemplo, logo, Keynes, com sua Teoria Geral do Emprego,
do Juro e da Moeda de 1936, reconhece que o Estado tem legitimidade para intervir por meio de medidas
econômicas e sociais, cabendo a este o papel de reestabelecer o equilíbrio econômico e incrementar as políticas
sociais.
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buscava fornecer um forte complemento do salário social com gastos de Seguridade Social,
assistência médica, educação e habitação (HARVEY, 2007).
O sistema de Seguridade Social inglês, – tomando como exemplo o Plano Beveridge19
- considerava que os problemas sociais teriam caráter coletivo e caberia ao Estado o papel de
regulação social e responsabilidade pública, revitalizando o mercado por meio do fundo
público e do desenvolvimento de políticas econômicas, fiscais e cambiais associadas à
implementação de políticas sociais. Assim, o Estado de Bem Estar Social propõe a
reformulação da proteção social, se comparada à lógica do seguro social instalada na
Alemanha em 1883, baseada no modelo bismarckiano20 (BEHRING e BOSCHETTI, 2011).
Contudo, é fundamental alertar, com base em Harvey (2007), que as medidas do
padrão de produção fordista – produção e consumo em massa - associado ao padrão político e
social keynesiano – política do pleno emprego, redução da taxa de juros, aumento do mercado
consumidor, etc - não atingiram a todos os setores, havendo sinais abundantes de insatisfação
mesmo no apogeu do sistema. A negociação fordista de salários estava limitada a certos
setores da economia e a certas nações-estados em que o crescimento estável da demanda
podia ser acompanhado por investimentos de larga escala na tecnologia de produção em
massa. Outro fator refere-se a amplos segmentos da classe trabalhadora que não tinham
acesso ao consumo em massa. Com isso, ao Estado caberia tentar garantir no mínimo uma
espécie de salário social por meio de políticas redistributivas ou ações legais que remediassem
ativamente as desigualdades, combatessem o relativo empobrecimento e a exclusão21 de
minorias.

19

Segundo Boschetti (2009), o modelo beveridgiano tinha como principal objetivo a luta contra pobreza. Assim,
esse modelo propunha uma nova lógica para a organização e sistematização das políticas sociais abarcando
setores como saúde, habitação, educação, etc. Para além da lógica de seguro social, o objetivo era ampliar os
direitos a todos os cidadãos incondicionalmente, a fim de proporcionar a universalização dos direitos e da
cidadania, bem como a ampliação e generalização das políticas sociais e dos auxílios sociais, contribuindo para a
luta contra a pobreza nos países europeus.
20 De acordo com Boschetti (2001) as primeiras iniciativas de benefícios previdenciários datam do final do
século XIX, na Alemanha, durante o Governo do Chanceler Otto Von Bismarck, em resposta às greves e
pressões dos trabalhadores. O modelo bismarckiano refere-se a um sistema de seguros sociais, haja vista que
suas características equivalem a dos seguros privados, tais como: os benefícios cobrem os trabalhadores e seus
dependentes, o acesso é condicionado a uma contribuição direta prévia e o montante das prestações é
proporcional à contribuição efetuada, os recursos são oriundos da contribuição direta de empregados e
empregadores, e cada benefício, em geral, é organizado em caixas que são geridas pelo Estado com participação
dos contribuintes.
21 O conceito de exclusão vem sendo utilizado para designar pessoas e grupos (que são considerados as
minorias, tais como, negros, homossexuais, pessoas com deficiência, etc.) que vivenciam as mais diversas
expressões da “questão social” “escamoteando o caráter processual e dinâmico das situações e sua natureza
estrutural e multidimensional” (SILVA, 2010, p. 156).
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Neste contexto, de forte crescimento capitalista e disputa geopolítica, com
bipolarização mundial, o capitalismo monopolista encontra condições favoráveis para a sua
entrada nas sociedades latino-americanas. Esta forma de dominação possui traços específicos
que compõem o solo conjuntural do capitalismo monopolista, organizando a dominação
externa a partir de dentro, na medida em que a burguesia local se alia às empresas
monopolistas. Outros elementos para compreendermos o imperialismo total como padrão de
dominação na América Latina é a dominação interna que se espraia em todos os níveis da
ordem social e instala um projeto de sociabilidade que conforma e coopta a subjetividade de
grande parcela da classe trabalhadora. Por outro lado, ainda nesse contexto, ocorre o
crescimento econômico, cultural e social, embora tenha ocorrido sob o comando do capital
estrangeiro (FERNANDES, 1975).
Importante ressaltarmos que a expressa dominação interna não se deu sem lutas e
resistências. Frações da classe trabalhadora impuseram, embora com limitações, um
movimento contra-hegemônico por meio de greves, mobilizações, motins, que ora foram
respondidas com coerção política e armada, a exemplo da implantação das ditaduras latinoamericanas nos anos de 1960 e 1970,22 ora foram alvos de concessões para manter o
“equilíbrio” e atender parcialmente às demandas da população.
A partir do conjunto destes elementos, podemos compreender que a produção e
reprodução capitalistas, em sua fase monopolista, implicam na relação de exploração
econômica, em especial nas sociedades latino-americanas - devido à histórica relação de
dependência em relação às sociedades capitalistas centrais - mediada pela subordinação
consentida das burguesias locais. O impacto desse processo induz, condiciona e regula a
mudança estrutural externa, conduzindo a transferência de capitais, de agentes humanos, de
instituições e de tecnologia, adicionado à condução interna que implica em comportamentos,
acomodações e conflitos entre as classes sociais.
Deste modo, podemos compreender, de acordo com Fernandes (1975), que o
capitalismo dependente é um conceito estrutural e histórico. A forma dependente como as
economias periféricas são conduzidas pelas relações hegemônicas faz parte de uma maneira
específica de uma das fases do desenvolvimento capitalista. Importante notar que, para o
autor, a dependência não é entre nações; ela se constitui a partir da história que é feita pelos
22 Tomando como exemplo a ditadura militar, civil e empresarial brasileira instaurada a partir de 1964 sob a
égide da abertura do país ao capital monopolista, observa-se o processo de “modernização conservadora” do
aparelho estatal, reorganizando-se a serviço do grande capital e favorecendo a adequação do espaço econômico,
político e social às necessidades de expansão capitalista (NETTO, 2007).
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homens, não se fazendo automaticamente, ou seja, não está dada, é construída coletivamente
pelos homens e por meio de conflitos de classe local, regional, nacional e mundial, no
contexto de produção e reprodução do capital. Os conflitos e confrontos entre as classes
dinamizam o capitalismo, assim, podemos pensar na luta de classes como o fio condutor para
compreendermos a sociedade como sociedade de classes, mediadas por interesses
contraditórios. Nesta, a explicação da história se faz nas relações de cooperação ou de luta
entre as classes sociais para fortalecer, aperfeiçoar ou extinguir determinado tipo de regime
social de produção econômica.
Compreendemos, pois que, para Fernandes (1975), as classes sociais e suas relações
desempenham um papel central. A classe burguesa – burguesia local – no contexto de
capitalismo dependente é imprescindível como parceira das burguesias hegemônicas, ainda
que sócia menor e subordinada. Para que o capitalismo dependente se consolide, as burguesias
locais desempenham um papel fundamental na articulação entre a dominação externa e
interna, conformando os mecanismos “de fora para dentro” e “de dentro para fora” sem os
quais a lógica própria do capitalismo não se realiza.
Contudo, no capitalismo dependente, não basta apenas reproduzir a apropriação e a
expropriação do excedente econômico. Essas são exacerbadas as quais Fernandes (1975)
denomina de “sobre apropriação” e “sobre expropriação” que, de um modo geral, atravessam
elementos estruturais do capitalismo dependente levados ao extremo fundamentalmente pela
burguesia local, se concretizando por meio da intensificação da exploração, da repressão e de
uma ideologia dominante, tirânica, que cria uma democracia restrita e um Estado autocrático
burguês.
Deste modo, nossa reflexão nos permite inferir que as burguesias latino-americanas, a
partir de sua relação com as burguesias hegemônicas, estabelecem internamente com as
demais classes e frações de classes um processo de sobre apropriação e sobre expropriação
econômica. Assim, o capitalismo dependente nestas sociedades conforma um movimento de
dominação interna e externa, que implica em elementos estruturais e conjunturais do
capitalismo permeados pela luta de classes, dominação ideológica, repressão, exploração,
entre outros.
Com relação à conjuntura brasileira, podemos dizer que, no país, configurou-se uma
“revolução burguesa não clássica”, uma vez que a burguesia local não rompeu com o
capitalismo dependente e manteve elementos da era colonial que permitiram a Fernandes
(1968) reconhecer a sociedade brasileira constituída da acomodação entre arcaico e moderno,
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definida pelo padrão compósito de hegemonia interna e externa e da capacidade da burguesia
local consolidar uma nova forma de dominação colonial disfarçada sob a forma de políticas
de “desenvolvimento” e “modernização”. Logo, a revolução burguesa representou um
processo de transformação econômica, social, política e cultural partilhado com fundamentos
econômicos externos, não havendo, portanto, um rompimento com o capitalismo dependente.
O traço colonial permanente na sociedade brasileira23 nos permite compreender, ainda,
de acordo com Fernandes (1968), que o capitalismo dependente, neste contexto, consolidouse por meio de cooperação da burguesia local, mas também de forma truculenta, atravessada
por consensos e coerções. Isso significa que nossa realidade histórica, social, econômica,
política e cultural, como sociedade capitalista dependente se desenvolve por meio de relações
imperialistas com a imposição de fora para dentro integrada à cooperação da burguesia local –
parceira menor e subordinada -, configurando em uma imposição consentida. Contudo, o
movimento dinâmico da história nos mostra que os efeitos do capitalismo dependente são
diversos, e podemos apontar a existência de agentes econômicos internos que conduzem
“revoluções dentro da ordem”.
Reportando-nos a uma exposição mais específica sobre a formação social brasileira,
evidenciamos que os elementos expostos até então nos permitem conceber que o contexto
histórico, político, social e econômico compreendido entre os anos de 1930 a 1980 foi
atravessado por avanços e retrocessos com relação ao Estado de classe e suas formas de
intervenção nas expressões da “questão social”, o que abordaremos a seguir.

1.2. Revolução passiva à brasileira: a constituição do padrão de “cidadania regulada” e a
negação do direito social

De acordo com Coutinho (1992), os processos de decisão sociopolítica no país podem
ser considerados como uma revolução passiva24, ou seja, o modo pelo qual o Estado procurou
23 Este aspecto da sociedade brasileira contribui para apreendermos da sociedade a forma pela qual se consolida
a política de assistência social, expressando uma sociedade alicerçada conservadoramente relacionada ao
capitalismo dependente, conforme abordaremos no próximo item desse capítulo.
24 O conceito de revolução passiva implica na compreensão de que os processos de transformação incluem uma
conciliação entre as frações “modernas” e “atrasadas” das classes dominantes, porém excluem as camadas
populares de uma participação política mais ampla em tais processos. No Brasil, o Estado oriundo do processo
de revolução passiva, de uma “ditadura sem hegemonia”, refere-se ao movimento liderado por Getúlio Vargas a
partir de 1930 quando efetivamente se consolidam e generalizam-se as relações capitalistas no país
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estabelecer a ordem vigente durante os processos de “solução pelo alto” se deu no Brasil por
meio da restauração - que representou a manutenção dos interesses fundamentais da classe
dominante - e da renovação, que significou a assimilação parcial das demandas populares.
No que se refere às iniciativas preliminares com relação às políticas sociais, 25 o Estado
varguista adotou uma política de massas, sobretudo a partir de 1937 – em um contexto
ditatorial – por meio de uma legislação social e sindical abundante para o período. De acordo
com Santos (1987), as políticas sociais estavam vinculadas à política de acumulação, logo, o
governo deveria conciliar uma política de acumulação que não exacerbasse as desigualdades
sociais a ponto de torná-las ameaçadoras à ordem vigente.
A implantação da ditadura do Estado Novo pode ser considerada um marco na história
do país, quando, sob a égide do Estado burguês, ocorre um intenso e rápido processo de
industrialização pelo alto.26 O Estado foi considerado o protagonista deste processo, não
apenas através de políticas cambiais e de crédito que beneficiaram a indústria, mas também
por meio da criação direta de empresas estatais, por exemplo, nos setores energéticos e
siderúrgicos, transferindo para setor privado grande parte da mais-valia produzida e agindo
favoravelmente ao desenvolvimento do capitalismo – tardio e já na fase monopolista do
sistema capitalista mundial - no país (COUTINHO, 2006).
Outro fator relevante, no período, foi a criação de um Estado corporativista, quando os
sindicatos se tornaram instituições ligadas diretamente ao Ministério do Trabalho, revelando a
consolidação de um Estado corporativista e burguês (COUTINHO, 2006). Nota-se que a
instituição do Estado corporativista no pós-1930 relaciona-se ao peleguismo e à cooptação
dos sindicatos. O uso de repressão e assistência, com o forte controle da classe trabalhadora e
o tratamento das expressões da “questão social” via políticas sociais, foi a tônica do período
em análise, haja vista a demanda do Estado em incorporar ao seu aparelho o movimento
sindical e fazer representar os interesses da burguesia.
Neste contexto, ao contrário dos países capitalistas centrais, nos quais a concepção de
direito social foi fortemente constituída, no Brasil, um país capitalista dependente, a política

(COUTINHO, 2006).
25 Para uma análise das políticas sociais implementadas na conjuntura brasileira neste período, consultar, dentre
outros, Oliveira e Teixeira (1989), Santos (1994), Vianna (1998), Iamamoto e Carvalho (2007), Behring e
Boschetti (2011).
26 De acordo com a análise de Coutinho (1992), pautada em Gramsci, no Brasil todos os processos de mudança
política e econômica ocorreram através da “solução pelo alto”, significando o fortalecimento da sociedade
política (aparatos militares e burocráticos de dominação e coerção estatais) e a subalternidade da sociedade civil
constituída por organismos de participação política – os aparelhos privados de hegemonia - que não se
caracterizam pelo uso da repressão (COUTINHO, 1992).
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social não se constituiu acompanhada do significado de direito social, dada a sua relação
direta com o padrão de acumulação capitalista constituído no país.
Santos (1987) analisa este padrão de cidadania27 como uma “cidadania regulada”, uma
vez que eram considerados cidadãos apenas os trabalhadores cujas ocupações fossem
reconhecidas e definidas em lei, isto é, o padrão de cidadania era regulado pelo Estado.
Assim, a cidadania era definida a partir de três parâmetros: o “cidadão” deveria ter uma
profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho, ser sindicalizado em sindicato autorizado
por este mesmo Ministério – e, logo, controlado politicamente pelo Estado - e ter a carteira de
trabalho, como forma de acesso aos “benefícios” assistenciais.
Essa forma de condução estatal no período do Estado Novo, administrado pelo então
presidente Getúlio Vargas (1930 -1945), ampliou parcialmente o atendimento às demandas da
classe trabalhadora no que se refere à cobertura de riscos, ao trabalho e ao sistema
previdenciário. Contudo, desenvolveu-se por meio de uma identificação discriminatória dos
cidadãos, estratificados por categorias profissionais e comandados por um regime ditatorial
civil de repressão. De acordo com Coutinho (2006), a nação brasileira foi construída a partir
do Estado e não da ação das massas populares, provocando consequências extremamente
nocivas ao longo de nosso processo de formação histórica. Para o autor, depois de 1930 o
movimento liderado pelo referido presidente contribuiu para consolidar a transição do Brasil
para o capitalismo, generalizando as relações capitalistas no país por meio da expansão da
indústria. Com relação à intervenção do Estado diante das expressões da “questão social”, o
contexto pós-1930 introduziu a inovação de atender parte das demandas da classe
trabalhadora formal por meio de políticas no âmbito trabalhista, por exemplo, já que durante a
República Velha (1889 – 1930) tratava-se estritamente a “questão social” como um “caso de
polícia”.
Podemos dizer que, neste período, emerge um padrão de proteção social brasileiro,
associado ao padrão de desenvolvimento capitalista dependente: o modelo assistencial era
destinado aos que estavam fora do mercado de trabalho, através de ações filantrópicas e
assistenciais e o modelo de seguro social baseava-se no corporativismo profissional. Assim,
no caso da previdência social, por exemplo, vivenciamos o auge do regime de capitalização
com forte orientação contencionista. Ou seja, a transformação em um modelo previdenciário
mais restritivo e mais preocupado com a acumulação de reservas financeiras do que com a

27 Para uma compreensão clássica e ampliada sobre a constituição da cidadania, cf. Marshall (1967),
especialmente o Capítulo 3.
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ampla prestação de serviços, através de uma legislação28 que buscou estabelecer a diferença
entre benefícios pecuniários e assistência social, segundo a qual apenas os benefícios eram
obrigação da previdência social e a prestação de assistência médica e medicamentos estaria
condicionada à disponibilidade financeira das instituições (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1989).
As mudanças efetuadas no campo social tiveram como fundamento a necessidade de
reprodução de uma força de trabalho apta ao manuseio industrial e a busca por um consenso
mínimo dos segmentos urbanos emergentes no período analisado. Neste sentido, as políticas
sociais visavam, do ponto de vista econômico, disciplinar o trabalho como fator de produção
e, do ponto de vista político, conter os conflitos e as reivindicações dos grupos sociais
envolvidos no aparato estatal29 (NEVES,1997).
No período que antecede a ditadura militar - 1945 a 1964 – o país vivencia um
contexto de avanços dos direitos políticos e intensificação dos embates, marcados, por
exemplo, pelo aumento da participação política, a criação da Petrobrás, a instituição da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do salário mínimo, mas também por fraudes e
práticas ainda paternalistas e patrimonialistas30 e, sobretudo, associação subordinada ao
capital estrangeiro via intensificação do programa de industrialização (CARVALHO, 2006).
Ainda neste período, podemos afirmar que se consolida o vínculo entre previdência
social e assistência médica. De acordo com Oliveira e Teixeira (1989), os resultados do
período anterior levaram a uma “crise de capitalização”, devido à rápida elevação de
despesas, diminuição de saldos, esgotamento das reservas, déficits orçamentários. Cabe
destacar que o Estado deveria contribuir para a previdência, mas burlava os dispositivos
constitucionais e não contribuía para o fundo. Assim, a previdência caminhava para o “regime
de repartição”, de modo a tornar-se um mero repassador aos segurados, na forma de

28 Podemos citar como exemplo: 1938 – criação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado (IPASE);1933 – criação do primeiro Instituto de Aposentadorias e Pensões: o dos marítimos (IAPM);
1934 – criação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários (IAPB); 1938 – criação do Instituto de
Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas (IAPETEC) (OLIVEIRA e TEIXEIRA,
1989).
29 Neste período surgem as primeiras instituições assistenciais, como a Legião Brasileira de Assistência Social
(LBA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 1942, e o Serviço Social da Indústria
(SESI), em 1946 (IAMAMOTO e CARVALHO, 2007).
30 De acordo com Filho (2006) o patrimonialismo instaura-se como ordem administrativa predominante no
Brasil durante o período imperial e na República Velha e articula-se com a estrutura burocrática contemporânea,
conformando a base da configuração da administração pública brasileira. Do ponto de vista crítico, em linhas
gerais, o autor expõe que a ordem administrativa se expressa como instrumento de materialização da dominação
de classe presente no Estado. Assim, o patrimonialismo implica na relação entre dominação e ordem
administrativa, presentes em diferentes períodos da história brasileira. Expressa, ainda, a centralização política e
administrativa como estrutura material fundamental para o exercício do poder. Para aprofundamento sobre o
tema, cf. Filho (2006).
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benefícios pecuniários e de serviços do total da receita arrecadada. As mudanças da legislação
previdenciária31 do pós-1945 foram marcadas, em linhas gerais, pela progressiva
desmontagem das medidas de cunho contencionista impostas no período anterior.
No que se refere à assistência médica previdenciária, o período foi marcado pela
racionalização administrativa e sofisticação das campanhas sanitárias, representando o
aumento de gastos com a assistência médica. Houve um intenso processo de construção e
compra de hospitais, ambulatórios e equipamentos médicos por parte de cada um dos
institutos, bem como, realizaram-se convênios com terceiros para fornecimento de assistência
médico-hospitalar aos segurados, houve a produção/distribuição gratuita de medicamentos,
entre outras ações voltadas para os segurados dos institutos, unificados, em 1966, no Instituto
Nacional de Previdência Social (INPS)32 (BRAVO e MATOS, 2004; OLIVEIRA e
TEIXEIRA, 1989).
Cabe destacar, ainda, que durante o regime de ditadura militar, na política de saúde
previdenciária, por exemplo, houve o privilégio ao setor privado, articulado às tendências da
política econômica implantada (BRAVO e MATOS, 2004). De acordo com Oliveira e
Teixeira (1989), a ênfase na medicina previdenciária, de cunho individual e assistencialista,
foi acompanhada por um descaso pelas medidas de saúde coletiva, tendo como expressão o
decréscimo do orçamento do Ministério da Saúde neste período. Ao privilegiar a prática
curativa, individual, assistencialista e especializada em detrimento de medidas de saúde
pública, reforçou a articulação do Estado brasileiro com os interesses do capital internacional
que se expandiu no país através da indústria farmacêutica e de equipamentos hospitalares
(formação de um complexo médico-industrial).
No que se refere à assistência social, seu reconhecimento legal ocorre apenas na
década de 1980. Contudo, cabe destacarmos que as ações institucionalmente organizadas no
âmbito assistencial se deram na década de 1940 com a criação da Legião Brasileira de
Assistência Social (LBA), criada em 1942. Embora possamos arguir que as práticas
31 Em 1960 foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), que uniformizou os direitos dos
segurados de todos os institutos, significando um golpe final no modelo contencionista e de “capitalização” que
dominava o período anterior. Nesta, persistiu a concepção de direito contratual baseado na contribuição
financeira pretérita (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1989).
32 As primeiras iniciativas em torno da previdência social no Brasil datam a partir do ano de 1923, após a
promulgação da Lei Elói Chaves que criou as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP'S) que eram
organizadas pelas empresas e seus empregados mediante um regime de capitalização. Na década de 1930, o
então presidente Getúlio Vargas suspendeu as CAP'S e criou os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs)
centralizados no governo federal e organizadas por categorias profissionais, como marítimos, bancários,
ferroviários, entre outros. Em 1966, através do Decreto nº 72 de 21 de novembro de 1966, foi criado o Instituto
Nacional de Previdência Social – INPS unificando todos os IAP'S em um único instituto e uniformizando a
legislação sobre contribuições e benefícios (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1989).
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assistencialistas precedem a este período, dadas as atividades desenvolvidas pelas instituições
religiosas, importa para o presente estudo demarcar a década de 1930 como marco histórico,
haja vista a compreensão do tratamento da “questão social” por meio de políticas sociais.33
Importante notar que a década de 1950 configurou o papel do Estado capitalista
brasileiro como instrumento a serviço do capital, com abertura ao capital estrangeiro. De
acordo com Coutinho (2006), o período populista (1951 a 1964) representou uma
manifestação da “hegemonia seletiva” - limitada e excludente -, uma vez que a ideologia
nacional-desenvolvimentista34 se instaurou com a expansão do capital estrangeiro por meio de
uma proposta burguesa e obteve consenso de segmentos da classe trabalhadora, por meio de
concessões como, por exemplo, a carteira de trabalho para a classe operária urbana. Porém,
por outro lado, ainda permaneceram excluídos da legislação social e trabalhista os
trabalhadores rurais e urbanos autônomos. Este quadro afirma o que aludimos anteriormente
sobre a hegemonia norte-americana após a 2ª Guerra Mundial: suas corporações foram
saudadas pelas elites latino-americanas, inclusive as brasileiras, tidas como capazes para
contribuir com o “desenvolvimento” das sociedades “subdesenvolvidas”.
No período pós-1964, de acordo com Santos (1987), a “política social autoritária” se
deu em torno de “políticas preventivas”, com significativo recuo do Estado quanto ao
orçamento destinado à área da saúde e educação, por exemplo. As políticas compensatórias
consistiam em medidas que amenizariam os desequilíbrios sociais, sem interferir em sua
geração. Assim, o controle salarial, a repressão aquisitiva de parcela da população, as ações
insuficientes nas áreas de educação, saúde e saneamento, permitiram prevenir o agravamento
das condições gerais da população e não suprimi-las.
Com isso, podemos afirmar que o Estado sempre esteve a serviço dos interesses
privados de diversas frações da burguesia e o curso da ditadura militar de 1964 representa o
processo de “modernização conservadora” do aparelho estatal, reorganizando-se a serviço da

33 Cabe destacar, ainda, além da instituição do “Sistema S” na década de 1940, o surgimento da Fundação Leão
XIII, que objetivava o trabalho com os moradores das grandes favelas, que concentravam parcela importante da
população pauperizada dos grandes centros urbanos industriais (IAMAMOTO e CARVALHO, 2007).
34 De acordo com Limoeiro-Cardoso (2013) o desenvolvimento é uma ideologia a qual, no contexto brasileiro,
persiste, embora o desenvolvimentismo tenha se esgotado na década de 1970. Tal ideologia identifica
desenvolvimento com crescimento econômico, colocando-o como valor primeiro: inicialmente o
desenvolvimentismo conjugava ideias de “segurança nacional” e “modernização” a fim de “tirar do atraso” os
países “subdesenvolvidos”, por exemplo. Analisado criticamente, a ideologia persistente do desenvolvimento
resulta na dependência dos países periféricos às potências capitalistas hegemônicas, as quais promoveram um
projeto político-econômico de expansão capitalista por meio de “parcerias” sob o pretexto do “progresso”.
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iniciativa privada e favorecendo a adequação do espaço econômico, político e social às
necessidades de expansão capitalista (COUTINHO, 2006; NETTO, 2007).
Assim, o regime militar desencadeou um movimento de modernização econômica sem
precedentes no país, determinando uma série de consequências para as políticas sociais.
Podemos citar, por exemplo, que as formas de decidir a políticas econômica e social passaram
a ser a partir de agências – Conselho Interministerial de Preços (CIP), Comissão de
Desenvolvimento Industrial (CDI), Conselho da Indústria Siderúrgica (CONSIDER), etc. - e
de sistemas centralizados como o INPS. Isto significa, conforme analisa Vianna (1998), que
não havia a participação dos interessados nos processos decisórios e o Estado limitou-se a
uma dimensão estreita e particularista com relação aos interesses da burguesia. Para a autora,
com o fechamento dos canais de expressão e despolitização das relações sociais, os efeitos
para os rumos da política social foram devastadores, atrelados a uma lógica privatizante. Esta
lógica foi expressa por meio da adoção dos critérios de mercado ou da eficiência empresarial
na gestão dos organismos públicos criados para implantar os programas sociais, seguida do
processo de “terceirização”, do desvio de fundos para outros fins que não o financiamento da
proteção social, e do estímulo ao abandono dos serviços públicos com a particularização dos
programas e a insuficiência do atendimento.
Com base na análise até aqui desenvolvida, podemos refletir que o capitalismo em si
consolida uma série de nexos estruturais atravessados por um movimento dinâmico e histórico
otimizado pela exploração, expropriação, dominação ideológica, material e política, mas
também concretizado no solo de lutas e conflitos entre as classes, das disputas entre os
“vencedores” e “vencidos”. O terreno em que se constroem os ingredientes conjunturais do
capitalismo enseja particularidades, tais como a implantação e consolidação dependente das
sociedades latino-americanas. Neste contexto, é fundamental a apreensão do papel das classes
sociais e seus conflitos, em especial a função da burguesia local como parceira menor e
subordinada às burguesias hegemônicas, mas também da classe trabalhadora como um ator
em potencial no processo contra-hegemônico.
Assim, com relação aos direitos sociais desde o início da década de 1970, as lutas
sociais apontaram para um período de transição democrática, uma vez que o Estado ditatorial
procurou dar respostas, ainda que muito limitadas, às reivindicações da classe trabalhadora
implementando medidas como a criação do Ministério da Previdência e Assistência Social em
1974. Ainda durante este período de “abertura” política, foi criado o Partido dos
Trabalhadores (PT) em 1980, ocorreram as eleições diretas para os governos estaduais (1982)
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e eleições indiretas para Presidência da República (1985) com a vitória de Tancredo Neves.
Contudo, este faleceu antes de assumir o cargo, e seu vice, José Sarney, foi empossado
representando, assim, o fim do período de governos militares (CARVALHO, 2006).
Cabe destacar que, no contexto mundial, na segunda metade do século XX, o padrão
de acumulação até então desenvolvido, baseado no fordismo-keynesianismo, começa a
apresentar sinais de esgotamento 35 – com a primeira recessão generalizada entre 1974/75,
coincidindo, no Brasil, com o esgotamento do “milagre econômico”. De acordo com Mota
(2000), neste contexto, ainda em pleno período ditatorial, assiste-se a uma relativa ampliação
das políticas de Seguridade Social como, por exemplo, o FUNRURAL, a renda vitalícia para
idosos, o aumento do teto do benefício mínimo, a abertura da previdência social para os
trabalhadores autônomos e empregados domésticos e a ampliação da assistência médicosocial. Contudo,
[…] a expansão dessas políticas fez-se mediante fragmentação dos meios de
consumo coletivo, franqueando ao capital privado a prestação de serviços
considerados rentáveis, como o caso da saúde, da educação, da habitação e do
mercado de seguros.
Essa expansão quantitativa produziu, também, um conjunto de meios facilitadores
do processo de privatização de algumas áreas da política social, permitindo a
penetração do grande capital no sistema e, de certa forma, reforçando as
diferenciações de consumo, de acordo com a inserção dos trabalhadores no mercado
de trabalho, seja pelo aumento dos custos de bens e serviços, seja pelos modos de
seletividade quanto ao acesso dos referidos bens e serviços (MOTA, 2000, p. 139140).

Assim, se torna evidente que o modelo econômico adotado nos anos de 1970,
essencialmente centrado no crescimento das grandes empresas multinacionais, resultou não
apenas numa diferenciação de consumo entre a classe trabalhadora, mas também imprimiu
uma diferenciação quanto às condições de trabalho e quanto à cobertura da Seguridade Social,
aumentando a lacuna entre o acesso aos direitos sociais do trabalhador assalariado e dos
demais trabalhadores precarizados (MOTA, 2000).
Também neste período, a assistência social, ainda concebida como prática
assistemática e descontínua – de cunho governamental ou filantrópico –, enfrentou
dificuldades para ser nomeada como política social, quando, em 198,5 passou a compor um
35 De acordo com Harvey (2007), o período entre 1965 a 1973 tornou cada vez mais evidente a incapacidade do
fordismo e do keynesianismo de conter as contradições inerentes ao capitalismo, expressa por meio de
problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas de
produção em massa que impediam a flexibilidade de planejamento. Havia, ainda, rigidez nos mercados, na
alocação e nos contratos de trabalho. Assim, a possibilidade de resposta flexível estava na política monetária e na
capacidade de imprimir moeda em qualquer montante que parecesse necessário para manter a economia estável.
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plano nacional de desenvolvimento36 recebendo, pela primeira vez, a designação de política
social. Assim, inicia-se, na década de 1980, o movimento que vai resultar na criação da
Seguridade Social, inscrita na CF/1988, considerando a assistência social como direito social
(BOSCHETTI, 2001).
Diante desta breve retomada do processo histórico, social, político e econômico
brasileiro entre os anos de 1930 a 1964, podemos compreender, de acordo com Mota (2000),
que, na década de 1970, consolida-se a dupla face da política social. De um lado, têm-se
políticas sociais voltadas para a reprodução da força de trabalho contratadas pelo setor
monopolista, endossadas pelo pacto entre Estado e empresas privadas por meio da
privatização dos recursos públicos (renúncia das contribuições sociais, isenção de impostos de
renda e liberalidade para inserir os custos da assistência na contabilidade empresarial). De
outro, políticas sociais residuais direcionadas à reprodução do trabalhador do setor não
monopolista, que podem ser exemplificadas por meio da legislação criadora dos sistemas
privados de proteção social. Podemos dizer, assim, que o resultado dessa dupla face consolida
a diferenciação entre trabalhadores formais e precarizados tanto no acesso ao sistema de
proteção social, quanto ao consumo de bens e serviços.
Assim, os elementos aludidos referentes à conjuntura histórica, social, política e
econômica brasileira nos permitem compreender que o Estado capitalista em sua fase
monopolista adota uma série de ações – econômicas e sociais – que possibilitam a
manutenção e expansão do processo de acumulação do capital, ao passo que é pressionado
constantemente pelo conflito entre e intraclasses.
Conforme apontamos, o Estado desempenha um papel fundamental, seja com a
implementação de medidas repressivas, seja consensuais para atender às demandas do capital,
mas também da classe trabalhadora, ainda que parcialmente. Essas medidas são efetivadas
principalmente por meio de políticas sociais. Porém, até o referido período, tais iniciativas
estavam impregnadas da ideologia do favor e do autoritarismo do Estado, este sempre em
defesa dos interesses privados das elites locais e internacionais. O marco de consolidação do
capitalismo dependente no Brasil se deu no contexto da ditadura militar, que representou a
derrota da democracia e se caracterizou pela autopreservação do Estado de classe.
Com isso, podemos afirmar que, para compreendermos a implantação da política de
assistência social no Brasil durante os anos de 1990, é imprescindível recorrermos à análise da
36 Lei Nº. 7.486 de 06 de Junho de 1986 - Aprova as Diretrizes do Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento
(PND) da Nova República, para o período de 1986 a 1989, e dá outras providências.
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crise do capital desencadeada nos anos de 1970 e a reação burguesa dela decorrente. Assim,
no âmbito mundial, importante notar que a crise dos “30 anos gloriosos” do capitalismo
mundial, na década de 1970, representou uma série de repercussões para os países capitalistas
dependentes.
No período, houve a disseminação do ideário neoliberal em todo o mundo, com a
prerrogativa de uma possível solução para a saída da crise e a defesa de manter um Estado
forte em sua capacidade de romper com o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro em
busca de novos mercados, mas insuficiente em todos os gastos sociais e intervenções
econômicas (ANDERSON, 1995). Deste modo, o Estado é pensado o “mínimo” possível no
nível de intervenções por meio de políticas sociais públicas e universais, sendo o mercado o
responsável pela regulação da vida social. Assim, para esse ideário, não deveria haver
nenhuma forma de Seguridade Social e as medidas de proteção deveriam ocorrer no âmbito
familiar e do voluntariado. Outro elemento fundamental do Estado neoliberal é a privatização
de empresas estatais e serviços públicos (MORAES, 2001).37
Reportando-nos brevemente a uma análise da relação capital-imperialismo no contexto
brasileiro contemporâneo, Fontes (2010) aponta um acelerado crescimento da centralização e
concentração de capitais, bem como a criação de novos megaconglomerados brasileiros com
suporte público e internacionalização das empresas nacionais, que resultaram em uma posição
ainda mais subalterna do Brasil com relação aos países imperialistas. O Estado teria um papel
fundamental para a internacionalização da economia brasileira e, ao mesmo tempo e num
contexto recente, a economia brasileira experimentaria um processo de desnacionalização
devido à abertura comercial e às privatizações dos serviços públicos a partir da década de
1990, transformando-se em uma base de valorização do capital externo e aprofundando a
associação do capital brasileiro ao capital estrangeiro.
Assim, o capital-imperialismo estaria condizente com um processo de cerceamento da
democracia, conduzida pelo apassivamento da classe trabalhadora, em que, por exemplo, a
democracia se reduziria ao exercício do voto, e/ou ao uso da violência e do convencimento
ideológico por meio do gotejamento de benefícios sociais (FONTES, 2010).
Nos países periféricos, como o Brasil, a adoção do receituário neoliberal implicou na

37 Cabe destacar que, de acordo com Ugá (2004, p.56) “nos países avançados, as propostas neoliberais
consistiram na redução do papel do Estado, no enfraquecimento dos sindicatos e na flexibilização do mercado de
trabalho”. Contudo, ao problematizarmos a concepção de “redução” do Estado, podemos afirmar, conforme
Vianna (2008), que não houve desmonte, nem abandono da noção e bem-estar, embora tenha ocorrido
fragilização das políticas de bem-estar e maior controle dos usuários.
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assimilação das premissas do Consenso de Washington (1989)38, cujo tema central foi a
renegociação da dívida externa. Isto se deve ao fato de que, entre os anos de 1960-1970, o
contexto dos países latino-americanos foi marcado pelo endividamento externo devido ao
período desenvolvimentista. No final dos anos de 1970, início dos anos de 1980,39 ocorreu a
crise nestes países em virtude do aumento da dívida externa e redução da entrada de recursos
externos, devido à segunda crise do capitalismo mundial. Assim, os países periféricos
deveriam assegurar o pagamento da dívida por meio da redução e do redirecionamento do
gasto público (UGÁ, 2004).
Com a segunda crise do capital após os anos de 1980, o sistema de produção e
reprodução capitalista necessita novamente da implementação de medidas para superá-la.
Cabe destacarmos a questão da reestruturação produtiva, que significou a tentativa de
estabelecer um novo equilíbrio ao desenvolvimento capitalista, requerendo a reorganização
das forças produtivas na recomposição do ciclo de reprodução do capital, tanto na esfera da
produção (economia) como na das relações sociais (política). Evidenciou-se o reforço às
modalidades flexíveis de produção (acumulação flexível), iniciada na década de 1970 - em
detrimento do padrão fordista-keynesiano - que afetou radicalmente a organização dos
processos de trabalho: flexibilidade para introduzir variações na jornada de trabalho e no uso
da força de trabalho, flexibilidade salarial, diminuição dos custos de contratação e dispensa,
redução dos postos de trabalho, precarização das condições e direitos do trabalho, entre
outros.40
De acordo com Mota (2012), a restauração do capital, ainda no decurso da década de
1980, implicou tanto na reestruturação produtiva e mudanças no mundo do trabalho, quanto
na ofensiva ídeopolítica. Esta ofensiva se refere, sobretudo, à formação do consenso e à

38 O Consenso de Washington consiste nas regras resultantes de uma reunião realizada em 1989 quando, na
ocasião, na capital dos Estados Unidos, funcionários do governo norte-americano e dos organismos financeiros
internacionais ali sediados - FMI, Banco Mundial e BID -, com o objetivo de elaborar um conjunto de propostas
de políticas e reformas às sociedades latino-americanas. Dentre as propostas do receituário, podemos citar:
disciplina fiscal, ou seja, redução dos gastos públicos na tentativa de manter um superávit orçamentário;
prioridades de gasto público – reduzir o papel do Estado na economia, redirecionando o gasto para as áreas
desinteressantes para o investimento privado – geralmente, bens públicos; reforma tributária, tornando a
tributação menos progressiva; liberalização financeira, cujo objetivo máximo é deixar que a taxa de juros seja
determinada pelo mercado; liberalização comercial; entre outras (WILLIAMSON, 1992 apud UGÁ, 2004).
39 De um modo geral, o contexto mundial entre os anos de 1970-1980 representou a consolidação do
neoliberalismo como reação da crise estagflacionária e o deslize da economia capitalista mundial à prolongada
recessão, através da adoção de cortes de impostos diretos, desregulamentação de mercados laborais e financeiros,
debilitação de sindicatos e privatização de serviços públicos. Porém, seu apogeu se deu nos anos de 1990
(ANDERSON, 2007).
40 Sobre a crise do capital dos anos de 1980, consultar Mota (2000); Harvey (2007; 2012).
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reforma intelectual e moral41 buscando transformar o cidadão de direitos num consumidor, os
trabalhadores em empreendedores e os desempregados em “clientes” da assistência social.
Assim, o contexto brasileiro também é perpassado pela crise econômica, cuja tônica
da discussão é marcada por um balanço econômico da “década perdida”, cuja expressão foi a
estagnação da economia e o agravamento das condições de vida da classe trabalhadora. Com
isso, o discurso difundido para enfrentamento da crise foi expresso por meio da: defesa da
retomada do crescimento econômico; inserção do Brasil na economia internacional;
necessidade de redefinição do papel do Estado. Cabe ressaltar, que o traço predominante
dessa cultura da crise é a ideia de que a crise, supostamente, afetaria igualmente a toda
sociedade, independentemente da condição de classe dos sujeitos sociais, exigindo, portanto,
consensos e sacrifícios de “todos”.
Tal contexto político, econômico e social produz efeitos nocivos à consolidação da
cidadania no país, resultando na separação de frações da classe trabalhadora e suas respectivas
formas de acesso à cidadania nos marcos da sociedade burguesa. Deste modo, o cidadão
trabalhador/fabril pode consumir serviços diferenciados (serviços próprios das empresas),
criados a partir de um novo perfil de Seguridade Social por meio da união entre empresas
privadas lucrativas e o Estado. Este trabalhador assume, ainda, a condição de cidadão
consumidor, haja vista que possui um determinado poder aquisitivo que lhe permite o acesso
a bens e serviços mercantilizados. Contudo, vale lembrar que os serviços ofertados ao
trabalhador fabril/assalariado também se originam da organização sindical e do movimento de
lutas coletivas. Diferentemente, ao cidadão “pobre”, expulso do processo de trabalho nas
grandes empresas e transformado em trabalhador autônomo e temporário, são oferecidos os
precários serviços públicos, sendo usuário dos benefícios básicos da Seguridade Social
(MOTA, 2000).
A situação referente à Seguridade Social, analisa anteriormente por Mota (2000),
torna-se ainda mais agudizada após os anos de 1990, com a implementação do que Chesnais
(1996) analisa como mundialização financeira42 em sua segunda etapa. Assim, neste sistema,

41 De acordo com o pensamento gramsciano a luta das classes pela hegemonia, que implica na formação e uma
vontade coletiva, perpassa, necessariamente, pela noção de reforma intelectual e moral. Esta seria o meio pelo
qual, associada à reforma econômica, poderia haver o êxito de uma classe sobre a outra. Para uma compreensão
aprofundada, cf. Coutinho (1992).
42 A mundialização financeira deve ser pensada como uma fase específica do processo de internacionalização do
capital e de sua valorização à escala do conjunto das regiões do mundo onde há recursos ou mercado. Ela resulta
de dois movimentos conjuntos, interligados, porém distintos, a saber, a mais longa fase de acumulação
ininterrupta do capital que o capitalismo conheceu desde 1914 e as políticas de liberalização, de privatização, de
desregulamentação e de desmantelamento de conquistas sociais e democráticas. Essa estratégia é global, porém,
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pautado na liberalização monetária e financeira e na desregulamentação dos mercados, as
instituições dominantes não são mais os bancos e sim os mercados financeiros e as
organizações financeiras que neles atuam, atendendo a dois atores principais: os países
industrializados e os grandes fundos de pensão e os fundos mútuos de investimento.
Importante notar, entre os anos de 1980-1990, as ações em torno das políticas sociais
prescritas pelos países capitalistas centrais, em especial os EUA. O “ajustamento estrutural”
compreendido entre os anos de 1980-1981 pressupôs a adoção de condicionalidades, a saber:
programa de estabilização de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e pacote de
“reformas”
pelos
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países

para adequar a economia e manter o pagamento da dívida externa adquirida
periféricos.

As

medidas

de

ajustamento

compreendem

políticas

macroeconômicas (liberalizar o comércio, desvalorizar a moeda, promover a especialização
produtiva, etc) e políticas sociais e da administração estatal (corte de gastos, reorientação da
política social - saúde e educação primárias -, redução do custo per capita dos programas, etc)
(PEREIRA, 2010).
Em meados dos anos de 1980 destaca-se o emprego de fundos sociais de emergência,
voltados para a focalização dos recursos em grupos-alvo. A identificação e execução de
projetos e programas estavam a cargo de Organizações Não-Governamentais (ONG's) grupo
de base, prefeituras, empresas privadas, etc., estabelecendo “parcerias” com o privado. Cabe
destacar, ainda, que a “teoria social” do Banco Mundial44 se propaga por meio de seus
relatórios. No Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 1990, podemos identificar que
o Banco prescreve um modelo de alívio compensatório da pobreza, vinculado à

ao mesmo tempo, é integradora ou excludente levando ao agravamento da polarização interna a cada país e
internacional, aumentando a distância entre centro-periferia e representando a marginalização dos países de
capitalismo dependente uma vez que, por exemplo, as sociedades periféricas neste processo têm o papel de
abrigar as filiais das empresas multinacionais a fim de aumentar os lucros por meio de uma mão de obra barata
relacionada ao trabalho simples e sem qualificação (CHESNAIS, 1996).
43 Cabe ressaltar que, de acordo com Coutinho (2012) a palavra “reforma” sempre foi vinculada às lutas dos
subalternos com o intuito de transformar a sociedade, assumindo, assim, uma conotação claramente progressista.
Contudo, a ideologia neoliberal busca utilizar este termo a seu favor, envolvendo a ideia de “reforma” como algo
progressista em face do “estatismo”, na tentativa de modificar o significado da palavra que, antes da onda
neoliberal, significava ampliação dos direitos, proteção social, controle e limitação do mercado e etc., atualmente
significa cortes, restrições e supressão desses direitos e desse controle.
44 Em linhas gerais, o contexto geopolítico do período após a II Guerra Mundial compreende o processo de
reconstrução europeia entre as décadas de 1940-1950. Neste contexto, os EUA consolidam a sua hegemonia –
em articulação com a Inglaterra – tendo início a Guerra Fria (1947). A reconstrução referida se deu sob o
financiamento de organismos internacionais, tais como o BM. Criado em 1944 e em operação desde 1946,
representa o ator político, intelectual e financeiro, e o faz devido a sua condição singular de emprestador,
formulador de políticas, ator social e veiculador de ideias sobre o que fazer, como fazer, quem deve fazer e para
quem, em matéria de desenvolvimento capitalista. Nos anos de 1950 o BM figura o centro do debate
internacional sobre desenvolvimento, tendo como uma das principais dimensões a redução da pobreza
(PEREIRA, 2010).
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neoliberalização do Estado e das políticas sociais. O ajuste poderia gerar certos “custos
sociais”: assim, criou-se a necessidade de intervenções focalizadas de caráter compensatório.
Em resumo, foi prescrito um conjunto de políticas direcionadas à liberalização das economias
nacionais e à intensificação da exploração da força de trabalho. A política social pautou-se,
cada vez mais, em ações emergenciais e pontuais atuando em situações que poderiam se
converter em focos de tensão política ou criar insegurança para o processo de acumulação
capitalista (PEREIRA, 2010). Importante notar o papel do Estado, sendo este responsável
pelos “incapazes”, compensando-os com políticas focalizadas de aumento do “capital
humano”.
Assim, a política social pode ser compreendida como parte constitutiva da cidadania
que, quando restrita à visão de mundo liberal, proporciona “garantir” mínimas provisões
sociais de modo a inibir convulsões sociais. Contudo, historicamente a luta por direitos civis,
políticos e sociais é atravessada pela luta de classes, pela reivindicação da classe trabalhadora
por melhores condições de vida e trabalho. Neste sentido, a fim de ser materializada por meio
de programas, projetos e ações, a operacionalização da política social passa, necessariamente,
pela ação do Estado mediante o uso do fundo público. Na política social, é alocada parcela do
fundo público, através da “garantia” de direitos e do estímulo ao consumo por meio de
programas de transferência de renda. “A expressão mais visível do fundo público é o
orçamento estatal” (SALVADOR, 2010, p.607).
O orçamento público se torna um espaço de disputa por diferentes forças da sociedade
para atingir seus interesses. Isto porque o fundo público envolve toda a capacidade de
mobilização que o Estado possui para ordenar a economia. Assim, ele se torna imprescindível
para viabilizar a reprodução ampliada do capital. De acordo com a teoria crítica, o processo de
rotação do capital “é o percurso realizado que envolve sua metamorfose em várias formas de
existência, tem como objetivo a valorização e acumulação de capital, e articula produção e
reprodução social” (BEHRING, 2012, p.160). Isso significa que o capital não pode ficar
parado, ele necessita transformar-se em dinheiro e realizar a mais-valia extraída do
trabalhador. Deste modo, todo o processo relaciona-se à necessidade inadiável de
metamorfose do capital em dinheiro. A condição decisiva para que o ciclo do capital ocorra
como produção e reprodução é a existência da metamorfose permanente da forma capitalmercadoria (produção) em capital-dinheiro (circulação). Este processo deve se dar de modo
ininterrupto, com a finalidade de produção da mais-valia alavancada pela produtividade do
trabalho.
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As mediações fundamentais para a movimentação do processo anteriormente
analisado se desenvolvem por meio do mecanismo de crédito e, em especial, do suporte do
Estado ao capital. Assim, o fundo público pode ser considerado a base indispensável do
capitalismo: “O fundo público ocupa um papel fundamental na articulação das políticas
sociais e na sua relação com a reprodução social […] A formação do capitalismo seria
impensável sem o uso de recursos públicos” (SALVADOR, 2010, p.608).
Neste sentido, o Estado alimenta a rotação do capital em vários ramos da produção,
por exemplo, por meio da construção de estradas, investimentos, indústria bélica, etc. E, com
relação à política social contemporânea, que trabalharemos no item seguinte deste capítulo, a
alocação do fundo público, na área social, tem se destinado fundamentalmente aos programas
de transferência de renda, sob a lógica do estímulo ao consumo, mantendo os níveis de
rotação do capital na produção e circulação em ramos industriais de massa (BEHRING,
2012).
Importante notar que, no processo de rotação do capital, as crises são prévias de um
grande investimento novo, formando a base material para um novo ciclo de rotação. As crises
são, ainda, de superprodução, sendo justamente o momento de perturbação e da destruição do
processo de reprodução para gerar um novo processo. Cabe destacar que as condições da crise
envolvem: alta de preço de capital fixo (não é consumido durante o ciclo da produção, como
por exemplo, máquinas e equipamentos) e subprodução de capital circulante (destinado a
despesas operacionais, como, por exemplo, matérias-primas e salários) que aumenta o seu
valor, aumentando também o valor final dos produtos, mas diminui a taxa de lucros
(SALVADOR, 2010).
Segundo Salvador (2010), com a queda tendencial da taxa de lucros, a burguesia reage
por meio do aumento da exploração do trabalho (reestruturação produtiva); movimento
predatório imperialista; aceleramento da rotação do capital (através da publicidade,
marketing, crédito); incremento da intervenção pública, socializando perdas e redirecionando
as despesas, proporcionando benefícios fiscais para o capital. Neste sentido, torna-se
fundamental refletirmos sobre os elementos que compõem o processo de rotação do capital a
fim de compreendermos a função do Estado, do fundo público e das políticas sociais em
determinadas fases históricas da sociedade brasileira.
Com relação ao contexto brasileiro, Mota (2000) considera que a década de 1980
representou um período de ruptura e continuidade devido ao renascimento do movimento
sindical no final dos anos de 1970; ao surgimento dos movimentos sociais; à luta pela
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redemocratização do Estado e da sociedade por meio as Diretas Já em 1984; à fundação do PT
e da Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Segundo Mota (2000), neste contexto de lutas intensas, perpassa, ainda, a necessidade
do capital em operar mudanças econômicas sem perder sua hegemonia, demandando a
formação de uma cultura de crise como condição para empreender mudanças consentidas, que
adquiram a conotação de iniciativas positivas no enfrentamento da crise econômica.
O processo de reestruturação na produção tem permitido aos empregadores a prática de
pressões mais rígidas no controle da força de trabalho, já enfraquecida pela crise econômica e
pelo aumento do desemprego. Desencadeando, ainda, uma série de elementos que incidem
diretamente sobre o conjunto dos trabalhadores, tais como: elevadas taxas de desemprego
estrutural; rápida qualificação/desqualificação dos trabalhadores; ganhos reduzidos de salário
real; enfraquecimento do poder sindical; precariedade nas relações de trabalho (trabalho
parcial, perda dos direitos trabalhistas, aumento do contingente no mercado informal)
(MOTA, 2000).
Importante notar a função do Estado que, ao facilitar as condições gerais de ampliação
do capital, mostra sua face classista e corrobora para construir um consenso em torno da crise.
Há uma difusão ideológica do projeto burguês em que o objetivo é fazer com que toda
sociedade creia que a crise é do Estado – e não do padrão de acumulação capitalista - atinge a
todos indiscriminadamente. Neste sentido, as frações da classe dominante possuem a
capacidade de gerar consenso fundamentalmente por deterem não só os meios de produção,
mas os meios de reprodução social, como a mídia em geral, o sistema escolar, as igrejas,
dentre outros. Assim, é reforçado o laço de solidariedade social e conclamado o sacrifício que
todos devem efetivar no enfrentamento da crise como um problema coletivo (MOTA, 2000).
Contudo, ainda que a burguesia e suas frações detenham a hegemonia, cabe destacar
que esse processo foi (e é) atravessado por resistências e disputas, cujas pressões resultaram
no binômio repressão e assistência, operado pelo Estado ditatorial. Conforme vimos, no
período pós-1964 observa-se também o agravamento da “questão social”, ampliando-se a
miséria relativa e absoluta da população trabalhadora. Como meio de intervenção sobre as
expressões da “questão social”, o Estado adota a estratégia de alternar repressão e assistência,
a fim de preservar a “harmonia social” sob os preceitos da segurança versus políticas
assistenciais (IAMAMOTO, 2002). Assim, o Estado adota uma política social autoritária e
preventiva, expressa por meio do recuo do Estado quanto ao orçamento e de medidas
compensatórias.
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Destarte, o contexto brasileiro logo após a ditadura militar expressa um processo de
lutas durante o regime que desembocou na CF/1988. Em nossa análise podemos inferir que
que o texto constitucional, teve a intenção de transpor à noção de “cidadania regulada” até
então constituído, criando mecanismos, relativamente, mais solidários e redistributivos.
Assim, entendemos que a promulgação da Constituição representou um marco no que se
refere aos direitos sociais no Brasil, incorporando parcela das demandas da maioria da
população e instituindo direitos sociais como a educação, saúde, alimentação, moradia, entre
outros.
A noção de Seguridade Social inscrita na Constituição, inspirada no modelo
beveridgeano, buscou o entendimento de que a política social é um conjunto integrado de
ações e é dever do Estado sua efetivação; a mesma também é compreendida como um direito
do cidadão numa perspectiva de proteção social democrática, distributiva e nãoestigmatizadora. Neste sentido, configura-se no país o tripé da Seguridade Social, constituída
pelas políticas de Saúde, Assistência Social e Previdência Social.
Embora não seja o objetivo de nosso trabalho, ao analisarmos brevemente o texto da
Carta Constitucional de 1988, podemos observar que os constituintes reservaram um capítulo
inteiro à Seguridade Social: Título VIII, da Ordem Social, Capítulo II, Seguridade Social,
composto pelos Artigos 193 a 204. De acordo com diversos estudiosos, 45 um dos principais
artigos da CF/1988, o artigo 194, inova ao conceber, pela primeira vez no país, a noção de
Seguridade Social considerado como um conjunto de ações a serem desenvolvidas tanto pelo
Estado, quanto pela sociedade, objetivando assegurar direitos relativos à saúde, previdência e
assistência social. Assim, podemos relacionar tais avanços com a perspectiva de rompimento
com a “cidadania regulada”, uma vez que o acesso aos serviços de saúde e assistência social
se estende a segmentos da classe trabalhadora que se encontram fora do mercado formal de
trabalho.
Contudo, apesar das inovações acima destacadas, no item seguinte, abordaremos as
implicações decorrentes do processo de contrarreforma do Estado brasileiro, operado ao longo
dos anos de 1990, e que implicam na fragilização dos direitos sociais constitucionalmente
propostos. Nosso foco se dirige fundamentalmente à política de assistência social e à relação
entre trabalho e assistência social, o que nos permitirá apreender, de forma mais substancial,
as análises de como vêm se desenvolvendo as experiências de educação permanente no

45 Como, por exemplo, Behring e Boschetti (2011); Boschetti (2008; 2012 e 2016); Mota (2000 e 2010), Pereira
(2007), entre outros autores consultados e citados ao longo deste trabalho.
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âmbito da referida política.

CAPÍTULO 2 – POLÍTICA DE SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL EM UM
CONTEXTO DE CONTRARREFORMA E A RELAÇÃO TRABALHO E
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dada a explanação acerca da formação social, histórica, econômica e política
brasileira, em que objetivamos analisar a constituição das políticas públicas e a negação dos
direitos, neste Capítulo discorremos sobre o contexto brasileiro após os anos de 1990, a fim
de compreendermos as implicações da contrarreforma do Estado para a política de assistência
social, indicado considerações relevantes em torno da centralidade deste política e sua
interface com o trabalho e a educação permanente, sobretudo nos anos 2000.

2.1 A política de assistência social no Brasil a partir nos anos de 1990: a contrarreforma do
Estado e suas implicações

Ao iniciarmos o debate especificamente acerca da política de assistência social no
Brasil, sobretudo nos anos de 1990 e 2000, cabe retomarmos alguns elementos fundamentais
para a sua compreensão.
Podemos afirmar que, mediante a promulgação da CF/1988, a assistência social é
elevada ao patamar de política social, prestada a todo cidadão que dela necessitar
independentemente de contribuição à Seguridade Social. Observamos que seus objetivos
destinam-se a uma parcela considerável dos cidadãos, embora tenha seu foco nos segmentos
mais empobrecidos da classe trabalhadora que se encontram inaptos para o mercado de
trabalho, tais como os idosos e as crianças.46 Neste sentido, podemos relacionar esse foco nos
segmentos mais empobrecidos da classe trabalhadora com a perspectiva a qual Marx (1971)
chama atenção para a necessidade da formação de uma população trabalhadora excedente,
46 Contudo, considera-se um avanço a provisão de um salário mínimo aos idosos e pessoas com deficiência que
não possuam meios de sustento, o qual foi regulamentado em 1993 por meio da Lei nº 8.742. A Lei Orgânica da
Assistência Social - LOAS, resultado de pressão de segmentos dos trabalhadores da área de assistência social, é
de um avanço porque o “benefício” vincula-se ao salário mínimo o que o diferencia de bolsas, por exemplo,
como as que passaram a vigorar nos anos 1990 e 2000 e da qual falaremos adiante.
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como produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza capitalista. O
denominado “exército industrial de reserva” disponível proporciona a manutenção de material
humano a serviço das necessidades de expansão do capital e sempre apto a ser explorado.47
Conforme abordamos anteriormente, o capitalismo dependente brasileiro está
associado ao contexto mais amplo das economias imperialistas. Com isso, o contexto do país,
sobretudo pós-1990, reflete as implicações da crise capitalista mundial e suas tentativas de
superação. De acordo com Behring (2008), a formulação e implementação do Plano Real a
partir de 1994, durante o governo Cardoso, marcou a hegemonia do neoliberalismo no país e
seu conjunto de contrarreformas,48 configurando a recomposição burguesa no Brasil.
Os reflexos do endividamento externo, adquirido desde o período desenvolvimentista,
gera uma crise no país demandando medidas para sua superação, o que compõe a aceitação do
receituário neoliberal. Assim, diante da possibilidade de um colapso financeiro internacional,
impõe-se o discurso neoliberal da necessidade dos ajustes e dos planos de estabilização em
toda a região latino-americana. No Brasil, do ponto de vista econômico, na entrada dos anos
de 1990, tem-se um país derrotado pela inflação; paralisado pelo baixo nível de investimento
privado e público; sem solução consistente para o problema do endividamento; e com uma
situação social gravíssima. Deste modo, a agenda político-econômica passa a assumir o perfil
desejado pelas agências multilaterais, por meio de contrarreformas liberais orientadas para o
mercado (BEHRING, 2008).
No entanto, no âmbito das políticas sociais, sobretudo na área da assistência social, foi
aprovada a LOAS – Lei 8.742/93, como resultados das pressões dos trabalhadores deste
campo. Essa legislação introduziu uma nova concepção de assistência social como direito e
como política social e atribuiu ao Estado o dever de garanti-la. Contudo, não obstante as
inovações legais, tais propostas foram (e ainda são) desafiadoras, quando consideramos o
histórico da assistência social no Brasil, marcado pela descontinuidade, pulverização e
paralelismo, submissão às ações e serviços clientelistas, ausência de mecanismos de
participação e controle social, entre outros (BOSCHETTI, 2001).

47 Na atualidade, esses segmentos constituem-se em uma fração da classe trabalhadora que dificilmente entrará
no mercado de trabalho. Trata-se, portanto, de uma política de alívio da pobreza, de contenção da “questão
social”.
48 De acordo com Coutinho (2012), a contrarreforma constitui pura e simplesmente um processo de
“restauração” que combina substancialmente o “velho” e o “novo”. O que caracteriza um processo de
contrarreforma não é a completa ausência do novo, mas o excessivo predomínio da conservação em face das
eventuais e sutis novidades.
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Com a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – foram definidos os princípios,
as diretrizes, as competências, a gestão e o financiamento da política de Assistência
Social, fato revelador dos avanços (…) posto que construída numa conjuntura
adversa à expansão da Assistência Social como política pública. Contudo, a sua
implementação revelou uma tendência à focalização, seletividade e fragmentação,
comprometendo o princípio de universalidade, continuidade e sistematicidade das
ações (MOTA et al, p.186, 2010).

Acerca de algumas inovações jurídico conceituais no âmbito dos direitos assistenciais,
segundo Boschetti (2001), cabe destacar a primazia da responsabilidade estatal na condução
da política em cada esfera de governo. Outro elemento importante é que a assistência social é
concebida como direito gratuito e não contributivo, sendo a sua natureza social situada no
campo do atendimento às necessidades sociais, não podendo sujeitar-se às exigências da
rentabilidade econômica. Isto é, a assistência social é uma política social que não pode ser
submetida à lógica do mercado, não pode ser vendida e/ou comprada como mercadoria, não
pode gerar lucro para quem a implementa.
Cabe ressaltar, também, que os direitos previstos no âmbito da assistência social são
materializados por meio de serviço socioassistenciais, apresentando características
diferenciadas. Podemos citar, como exemplo, o benefício de prestação monetária (saláriomínimo para o idoso e para a pessoa com deficiência) ou benefício eventual;49 além dos
serviços, programas e projetos, tais como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e os
projetos de enfrentamento à pobreza (BOSCHETTI, 2001).
Assim, no âmbito da assistência social, podemos citar o Programa Comunidade
Solidária, criado em 1995, como considerado o divisor de águas no que se refere às
“parcerias” do Estado com o então denominado “terceiro setor”.50 Este programa pressupunha
49 De acordo com a Lei nº 8.742, Art. 20. “O benefício de prestação continuada é a garantia de um saláriomínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não
possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família”. E, no Art. 22, “entendemse por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do
SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade
temporária e de calamidade pública”. Cabe ressaltar que esta redação foi dada pela Lei nº 12.435, de 2011
(BRASIL, 1993).
50 De acordo com Montaño (2003), o conceito de “terceiro setor” é usualmente empregado para definir ONG's,
fundações, associações comunitárias, movimentos sociais, entre outros, porém, são desconsiderados os processos
pelos quais se estrutura, tais como a reestruturação produtiva e a contrarreforma do Estado, no âmbito das
transformações do capital promovidas com base nos preceitos neoliberais. Assim, para compreender o conceito
“terceiro setor” como um fenômeno real cabe apreender que a realidade social não se divide em três setores
distintos, a saber, primeiro setor, Estado, segundo setor, mercado e terceiro setor, sociedade civil. “Desta forma,
o que é chamado 'terceiro setor', numa perspectiva crítica e de totalidade, refere-se a um fenômeno real, ao
mesmo tempo inserido e produto da reestruturação do capital, pautado nos (ou funcional aos) princípios
neoliberais: um novo padrão (nova modalidade, fundamento e responsabilidades) para a função social de
resposta à 'questão social', seguindo os valores da solidariedade local, da autoajuda e da ajuda mútua”
(MONTAÑO, 2003, p.189).
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que, por meio das “parcerias”, todos os envolvidos tinham um objetivo em comum, a saber,
reunir esforços para enfrentar as situações de pobreza e exclusão, com uma concepção de
pobreza absoluta. Contudo, as ações estavam centradas em programas emergenciais,
assistencialistas, descontínuos e insuficientes conduzidas sob a desresponsabilização do
Estado através do apelo à solidariedade e à “parceria”, direcionados a uma população em
extrema pobreza (SITCOVSKY, 2010). Cabe notar que esta noção desconsiderou o que
preconiza o artigo 6º da LOAS (1993) – com significativas mudanças em sua revisão
realizada em 2011, por meio da Lei nº 12.435 –, o qual indica a criação de um sistema
descentralizado e participativo, denominado SUAS, cujas bases para sua implementação e
consolidação foi criada apenas em 2005, por meio da NOB/SUAS, conforme veremos adiante.
Para Couto (2017) o Programa Comunidade Solidária é apresentado pelo governo
Cardoso como a principal estratégia de enfrentamento da pobreza no país, caracterizando-se
por “[...] grande apelo simbólico, com ênfase em ações pontuais, focalizadas em bolsões de
pobreza, direcionadas apenas aos indigentes, aos mais pobres entre os pobres” (p. 65). Outro
fator a ser considerado é que a Medida Provisória nº 813, de 01 de janeiro de 1995, que
instituiu o programa
[...] reitera a tradição nesta área que é a fragmentação e superposição de ações. Esta
pulverização mantém a Assistência Social sem clara definição como política pública
e é funcional ao caráter focalista que o neoliberalismo impõe às políticas sociais na
contemporaneidade. Ao repartir e obscurecer em vários Ministérios as atribuições
constitucionais previstas para a Assistência Social, a MP contribui para fragilizá-la
como direito de cidadania e dever do Estado (YASBEK, 1995, apud COUTO, et al
2017, p.65).

De acordo com Behring (2008), desde os anos de 1990 houve uma tentativa obstinada
do governo Cardoso de demonstrar, inclusive com amplo apoio da mídia, que o ajuste fiscal
não atingiria as camadas mais empobrecidas da classe trabalhadora, havendo considerável
preocupação com a área social embutidas nos termos dos acordos com os organismos
internacionais. A então presidente do Programa Comunidade Solidária, Ruth Cardoso, chegou
a afirmar à época que “[...] pela primeira vez na história do Brasil não são os mais pobres que
estão pagando […] esse conjunto de programas que constituem a rede de proteção social está
absolutamente garantido” (Jornal do Brasil, 14/03/1999 apud BEHRING, 2008).
Tendo em vista que o objeto de nosso trabalho é a política de educação permanente no
âmbito da política de assistência social, consideramos necessário apontar os avanços e
desafios que a circundam, demarcados a partir do governo Cardoso. Esta demarcação
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justifica-se pelo fato de que, durante o governo deste presidente, ocorreram fatores
importantes que nos levam a compreender os avanços e desafios que perpassam a
implementação da política de assistência social, sobretudo no que se refere à contrarreforma
do Estado.
Segundo Behring (2008), para Luiz Carlos Bresser Pereira, Ministro da Administração
Federal e Reforma do Estado entre os anos de 1995-1998, o Brasil e a América Latina foram
atingidos por uma dura crise fiscal nos anos 1980, acirrada pela crise da dívida externa e pelas
práticas de populismo econômico, caracterizada, por exemplo, pelo ativismo do Estado.
Assim, esse contexto exigiria, impreterivelmente, a adoção de um modelo econômico, político
e social que incorporasse a disciplina fiscal, a privatização e a liberalização comercial.
Este modelo, fundamentado no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado PDRAE (1995), não pretenderia atingir o Estado, uma vez que manteria suas
responsabilidades na área social com o papel de coordenador suplementar, creditando ao
mercado a contratação e realização de serviços, inclusive na própria área social. Isso se deve
ao fato de que, segundo Bresser Pereira, a crise estaria localizada na insolvência fiscal do
Estado, no excesso de regulação e na rigidez e ineficiência do serviço público, havendo
necessidade de o Estado recuperar a governabilidade (legitimidade) e a capacidade financeira
e administrativa de governar. Assim, “[...] a superação da crise fiscal é o elemento central
para o enfrentamento da crise do Estado” (BEHRING, 2008, p. 174). O lugar da política
social neste contexto é deslocado como, por exemplo, os serviços de saúde e educação que
poderão ser contratados e executados por organizações públicas estatais não competitivas
(BEHRING. 2008).
Assim, os serviços não-exclusivos do Estado “[...] correspondem ao setor onde o
Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas”
(PDRAE, 1995, p.41). Neste sentido, o Estado deixaria de ser o responsável direto pela
execução dos serviços, assumindo o papel de regulador do desenvolvimento econômico e
social e transferindo responsabilidades para o setor privado e para o setor público não-estatal,
conforme consta em um dos objetivos para os serviços não-exclusivos:

Transferir para o setor público não-estatal estes serviços, através de um programa de
“publicização”, transformando as atuais fundações públicas em organizações sociais,
ou seja, em entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que tenham autorização
específica do poder legislativo para celebrar contrato de gestão com o poder
executivo e assim ter direito à dotação orçamentária (PDRAE, 1995, p.46-47)
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Contudo, conforme abordamos, uma visão crítica nos aponta que as tendências das
políticas sociais no Brasil, a partir dos anos de 1990, estão direcionadas a expandir as políticas
de exceção, focalizadas nos extremamente pobres, em substituição ao direito ao trabalho
formal e a uma concepção universal de política social, permitindo, por exemplo, o aumento do
consumo por parte das camadas mais empobrecidas da população, dado o acesso a programas
de transferência de renda como o Programa Bolsa Família - PBF,51 porém sem interferir na
origem das desigualdades, no processo de acumulação capitalista (MOTA, 2012).
Segundo Pastorini e Martínez (2014), no início do século XXI os programas de
transferência de renda assumem centralidade e passam a ser considerados instrumentos
fundamentais para alcançar as metas de redução da pobreza. São, portanto,
[…] uma das peças fundamentais das redes mínimas de atendimento no social
direcionadas para as populações vulneráveis e em situação de risco que decorre,
como define a Lei 12.435, da fragilização dos vínculos familiares e sociais, da
violação dos direitos, dentre outras situações que requerem a intervenção do Estado
e das entidades e organizações da assistência social sem fins lucrativos. Entretanto,
perante o agravamento da questão social, esses programas e ações assistenciais vão
modificando seu caráter emergencial e temporário, transformando-se em
permanentes e principais vias de acesso ao atendimento social dos setores
pauperizados (PASTORINI E MARTÍNEZ, 2014, p. 65).

De acordo com Sitcovsky (2010), o Benefício de Prestação Continuada - BPC é o
exemplo do maior programa assistencial de transferência de renda, tendo, em 2008,
representado 81% dos gastos dos recursos da assistência social. Além de ampliar as
possibilidades de consumo da família atendida permite, ainda, às famílias obterem créditos e
empréstimos descontados em folha, resultando na movimentação do mercado financeiro. No
caso dos municípios, por exemplo, o pagamento dos benefícios de transferência de renda
aquece a economia local, incrementando a circulação de dinheiro e mercadorias.
Contudo, no que se refere à transferência de renda, cabe ressaltar as diferenças entre o
BPC, que representou um avanço na perspectiva da garantia do direito constitucional,
vinculado ao salário mínimo, e o PBF que, conforme apontado por Zimmermann (2006),
possui um caráter seletivo e, por vezes excludente, não sendo concebido para garantir o
51 O PBF foi criado durante o governo Lula, por meio da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004. Contudo, ainda
durante do governo Cardoso, o país contou com diversas experiências voltadas para o combate à pobreza como,
por exemplo, os Programas de Renda Mínima no âmbito municipal, que possuíam como condicionalidades além
da frequência escolar, o tempo de residência fixa no município beneficiado. Em nível federal, podemos citar o
Programa Bolsa Escola, vinculado ao Ministério da Educação, o Programa Agente Jovem e Bolsa Alimentação,
ligados ao Ministério da Saúde e o Programa Auxílio Gás, ligado ao Ministério das Minas e Energia
(ZIMMERMANN, 2006).
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benefício a todos que dele necessitem, uma vez que se baseia em um corte de renda per capita
entre R$ 89,00 e R$ 178,0052. Além disto, o Programa impõe determinadas condicionalidades
para o provimento do benefício, como a frequência escolar e o acompanhamento da saúde e
estado nutricional, o que vem de encontro à perspectiva do direito, uma vez que a um direito
não se deve impor contrapartidas, exigências ou condicionalidades.
A responsabilidade em garantir o provimento e a qualidade desses serviços aos
portadores desses direitos compete aos poderes públicos responsáveis. A obrigação
do cumprimento das condicionalidades (garantir escolas, postos de saúde) nessa
perspectiva, cabe a esses poderes, e não às pessoas. Por isso, o Programa deve
reconsiderar suas concepções acerca da imposição de condicionalidades e de
obrigações aos beneficiários, pois a titularidade de um direito jamais deve ser
condicionada. O Estado não deve punir e, em hipótese alguma, excluir os
beneficiários do Programa, quando do não cumprimento das condicionalidades
estabelecidas e/ou impostas. Dever-se-ia responsabilizar os municípios, estados e
outros organismos governamentais pelo não cumprimento de sua obrigação em
garantir o acesso aos direitos atualmente impostos com condicionalidade
(ZIMMERMANN, 2006, p.153).

Assim, podemos verificar que a política de assistência social, ao ser instituída como
política de Seguridade Social, resultado das lutas intensas dos anos de 1980, passa a
reconhecida pelo Estado como parte de um sistema mais amplo de proteção social
estabelecido, do ponto de vista legal, através da CF/1988 e da LOAS de 1993. Contudo, é
atravessada por uma série de implicações que obstacularizam a implementação do acesso à
assistência social como efetivamente um direito.
Conforme abordamos anteriormente, nota-se a importância de compreendermos a
constituição do capitalismo dependente brasileiro e o contexto em que se deu a instituição das
políticas de Seguridade Social e o franco processo de contrarreforma do Estado brasileiro
pautado, sobretudo, no desmonte dos direitos constitucionalmente estabelecidos.
Retomando algumas reflexões, observamos que a conjuntura pós-1988 expressa um
período de grande mobilização política, agregado ao aprofundamento da crise econômica
devido ao agravamento da dívida externa. Cabe ressaltar que, embora na previdência social
52 De acordo com o Decreto nº 9.396 e 30 de maio de 2018, o Programa Bolsa Família atenderá às famílias em
situação de pobreza e de extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até R$ 178,00
e R$ 89,00, respectivamente. Quanto aos valores repassados, “o benefício básico, no valor mensal de R$ 89,00 é
destinado às unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza. O benefício variável, no
valor mensal de R$ 41,00 por beneficiário, até o limite de R$ 205,00 por família é destinado às unidades
familiares que se encontrem em situação de pobreza ou de extrema pobreza. O benefício variável vinculado ao
adolescente, no valor de R$ 48,00 por beneficiário, até o limite de R$ 96,00 por família é destinado às unidades
familiares que se encontrem em situação de pobreza ou de extrema pobreza e que tenham em sua composição
adolescentes com idade de dezesseis a dezessete anos matriculados em estabelecimentos de ensino” (BRASIL,
2018).
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prevaleça a noção de seguro social, podemos apontar como avanços as conquistas oriundas no
campo da saúde, protagonizado pelo Movimento de Reforma Sanitária, e que resultaram na
criação o Sistema Único de Saúde (SUS).53 No entanto, em decorrência do ajuste fiscal e
estrangulamento do fundo público voltado para a área social, podemos apontar a recorrente
queda da qualidade dos serviços públicos, resultando no aumento da oferta e procura por
serviços privados de saúde para os “cidadãos consumidores” (MOTA, 1995) que dispõem de
condições de consumir no mercado serviços privados, como, por exemplo, saúde e educação.
Quanto ao campo da assistência social, podemos apontar que a mesma foi marcada
pela seletividade e focalização. A seletividade implica no não estabelecimento de estratégias
para ampliar o acesso aos direitos, mas de definir regras e critérios para escolher quem vai ser
selecionado. Com relação à focalização, esta passa a ser negativa quando restringe e reduz as
ações em nome da priorização, ou seja, diferenciar dentro do universo de pessoas atendidas,
aquelas que necessitam de atenção especial para reduzir as desigualdades (BOSCHETTI,
2001).
Para Mota (2000), a focalização expressa a priorização dos interesses capitalistas em
detrimento das necessidades das frações da classe trabalhadora e um exemplo é o BPC, em
que, para acessá-lo, os idosos e pessoas com deficiência, além de terem de comprovar sua
idade e patologia, respectivamente, precisam preencher o critério da renda (renda inferior a1/4
do salário-mínimo per capita), extremamente rebaixado.
Conforme a CF/1988, Art.203, inciso V, existe a previsão de garantir um “[...] salário
mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme
dispuser a lei” (BRASIL, 1988). Com isso, para acesso a este direito, não havia o corte e
renda e idade, sendo estes regulamentados a partir da LOAS. Apesar de estabelecidos esses
critérios, com um rebaixamento quanto à concepção de pobreza, o benefício permanece
vinculado ao salário mínimo obedecendo ao previsto na CF/1988, diferentemente do PBF,
conforme analisamos anteriormente.
Uma questão importante para refletirmos neste âmbito é que, uma vez que o Estado
não amplia as redes de proteção social, ele acaba por convocar a sociedade “a fazer sua
parte”. Assim, num contexto de mundialização financeira, a economia dita o comportamento
53 O Movimento de Reforma Sanitária pode ser compreendido, em linhas gerais, como um processo
modernizador e democratizante de transformações nos âmbitos político-jurídico, político-institucional e políticooperativo, que buscou reivindicar o atendimento à saúde dos cidadãos como um direito e de modo universal,
suportada por um Sistema Único de Saúde e constituído pela regulação do Estado (MENDES, 1993).
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da política social sob o argumento de que o mercado pode satisfazer as necessidades dos
indivíduos. Com isso, onde não houver demanda efetiva, as organizações filantrópicas
particulares, sob o controle dos indivíduos, substituirão a ação estatal, o que manipula o
sentimento de solidariedade da população tendo em vista o “enfrentamento” da pobreza
(MOTA, 2000).
Segundo Mota (2000), a retirada progressiva do papel do Estado como fomentador das
políticas públicas e o mercado assumindo, em parte, esse papel, reflete diretamente na
implementação das políticas sociais. Deste modo, para aqueles que não dispõem de condições
para consumir neste mercado restaria, por exemplo, a assistência social focalizada e a
previdência social deteriorada, bem como o senso de “caridade” de certos indivíduos. Com
isso, para a autora, coexistem dois níveis de proteção social: uma política assistencial para o
trabalhador mais “pobre” (de natureza pública) e uma política privada para os assalariados do
grande capital, como, por exemplo, a expansão da mercantilização da educação e da saúde.
Assim, assistimos a uma tendência à privatização, ao incentivo à tutela do “terceiro
setor”54 via organizações não governamentais (ONG's), à má qualidade dos serviços públicos
e sua não universalização (BEHRING e BOSCHETTI, 2011). De acordo com Mota (2000) as
ONG's vêm constituindo sua identidade com o “terceiro setor”, em que o primeiro setor é o
Estado, o segundo é o mercado e o terceiro refere-se àquelas organizações preocupadas com
um suposto “bem comum”. Estas, na acepção dos que defendem a existência de um “terceiro
setor”, teriam um caráter público não estatal – conforme o PDRAE - e vêm efetivando a
revalorização da rede de atividades filantrópicas, a revalorização do privado, do voluntarismo
político e do apolicitismo. Um outro fenômeno que assistimos e que reforça a dificuldade da
assistência social se materializar como política social pública é a refilantropização da
prestação da assistência, através das ações das igrejas, por exemplo.
Cabe destacar que, após os anos de 1990, sobretudo nos governos Fernando Collor
(1990-1992) e Cardoso (1995-2002), as políticas sociais adquiriram a conotação de uma
política de combate à pobreza, através de novas formas de consenso, como as “parcerias”, a
descentralização, a focalização e a responsabilização individual, atribuindo ao tratamento da
54 Segundo Sitcovsky (2010), para os defensores do “terceiro setor” existe a ideia de uma “nova sociedade
civil”, esvaziada dos interesses de classe e repleta de altruísmo, solidariedade e colaboração entre os indivíduos.
Este setor seria responsável pela esfera social e concebido como autônomo e contraposto aos demais setores:
primeiro setor o Estado, responsável pelo âmbito político e segundo setor o mercado, responsável pelo
econômico. Contudo, do ponto de vista crítico, podemos afirmar que não há neutralidade no “terceiro setor” e o
mesmo não se contrapõe ao Estado e ao mercado, uma vez que há a representação de interesses contraditórios e
neste setor está assentada a ideia do individualismo liberal, ou seja, no liberalismo o indivíduo busca a satisfação
de suas necessidades e dos demais, e, por conseguinte, o lugar para a satisfação dessas necessidades é o mercado.
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“questão social” um teor despolitizado. Estes fatores foram legitimando-se por meio dos
parâmetros legais subordinados aos limites dos gastos sociais públicos (MOTA, 2000).
Assim, a pobreza torna-se a diretriz central do novo arranjo das políticas e programas
sociais, fundamentado nas elaborações técnico-teóricas dos organismos internacionais,
objetivando atender às expressões mais imediatas da “questão social” desvinculada da
perspectiva do processo de produção e reprodução capitalista. Esta perspectiva reforça a
adoção de programas setoriais e individualizados e concebe a superpopulação relativa como
um problema dado e natural a ser enfrentado através de mecanismos compensatórios como,
por exemplo, os programas de transferência de renda, inclusão produtiva, entre outros
(PASTORINI e MATÍNEZ, 2014).
Para Neves (2005a), neste período, o contexto brasileiro é marcado pela história de
recomposição, consolidação e aprofundamento da hegemonia burguesa brasileira, mas
também por disputas e tentativas de segmentos minoritários de esquerda na conquista de
direitos. Ocorre, ainda, a despolitização da política por meio da inviabilização de projetos de
sociedade contestadores das relações capitalistas e a repolitização da sociedade civil55 por
intermédio do fortalecimento de práticas que levem à conciliação de classes. Em
consequência, o trabalhador contemporâneo vai paulatinamente abdicando de sua função
militante e transmutando-se em “voluntário”.
Ainda neste contexto, ocorre a reconfiguração da pedagogia da hegemonia de novo
tipo, a “Terceira Via”56 que, em linhas gerais, expressa a negação do conflito de classes,
evidenciando a autonomia e independência da sociedade em relação ao Estado, sendo a
educação uma estratégia para alcançar o consenso junto à classe trabalhadora. Deste modo, o
discurso presente difundido pela “Terceira Via” objetiva também difundir a ideologia de um
“capitalismo humanizado”, no qual o “alívio da pobreza” se dá por meio da colaboração de
todos. Os principais aspectos deste projeto de sociabilidade seriam: o ajuste econômico; a
55 De acordo com Neves (2005b), a concepção difundida pela burguesia quanto ao termo sociedade civil
fortalece a ideia de um espaço de representação homogênea dos interesses da população, enquanto o Estado seria
o espaço exclusivamente burguês, responsável pela perpetuação do poder das classes dominantes. Assim, tal
dicotomização impediu a percepção da sociedade civil também como locus importante de consolidação da
hegemonia burguesa. Na concepção gramsciana não há oposição entre sociedade civil e Estado, sendo a
sociedade civil um espaço de luta de classes, pois expressa as contradições e ajustes entre frações da classe
dominante e, ao mesmo tempo, nela se organizam também as diferentes frações da classe trabalhadora.
56 Para maior esclarecimento, podemos afirmar que o discurso da “Terceira Via” defende a necessidade de um
reordenamento da vida coletiva e individual, articulando a solidariedade social com a responsabilidade
individual, tendo a educação, por exemplo, o papel de formar este novo trabalhador, atuando também em prol da
coesão social e do empresariamento. Este discurso pauta-se, ainda, na intervenção estatal no social e na difusão
da ideologia de um “capitalismo humanizado”, onde o “alívio da pobreza” se dá através da colaboração de todos.
Cf. Lima (2007) e Neves (2005a).
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obediência às diretrizes do FMI e Banco Mundial -(BM); a maior visibilidade das ONG's
como veículos privilegiados de construção e sedimentação da “sociedade civil ativa”57 junto
às fundações e associações sem fins lucrativos; a reestruturação do Estado nas suas funções
econômicas e ético-políticas, sendo este o coordenador de iniciativas privadas, entre outras
(NEVES, 2005a).
De acordo com Behring (1997), um dos principais impactos da adoção do ideário
neoliberal no ajuste estrutural brasileiro foi o desfinanciamento das políticas sociais, ao
mesmo tempo em que o governo destinou milhões para operações de salvamento de bancos.
No decorrer do progresso do Plano Real, o investimento no programa de alimentação declinou
6,0%; em educação e apoio ao ensino fundamental, declinou 19,95%; em infraestrutura e
saneamento básico decresceu 21,86%; nos programas de geração de renda e emprego,
declinou em 40,95%; e na assistência social e defesa dos direitos da criança e do adolescente,
os recursos reduziram-se em 82,93%. Entre os programas de desenvolvimento urbano, houve
um decréscimo de recursos de 46,47%, enquanto, no desenvolvimento rural, a queda foi de
67,64%. Podemos afirmar que os dados apontados revelam o quanto os preceitos
constitucionais de 1988 em matéria orçamentária foram e vêm sendo sistematicamente
desrespeitados.
Dados recentes mostram que, no Brasil, engendrou-se, a partir do governo Cardoso,
uma ostensiva concentração de renda via financiamento do orçamento público, marcada pelo
caráter regressivo da carga tributária. No período de 2000 a 2009, o fundo público transferiu,
segundo Salvador (2012), o equivalente a 45% do Produto Interno Bruto - PIB produzido, em
2009, para o capital financeiro: este montante poderia custear o Programa Bolsa Família
durante 108 anos ou, ainda, financiar a educação durante 40 anos, se mantido o mesmo valor
gasto no orçamento fiscal de 2009.
Cabe destacar que a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), recolhida sobre o faturamento e as receitas das empresas –, representou a segunda
fonte de financiamento mais importante para a Seguridade Social, entre os anos 2001 a 2011,
apresentando um crescimento de 48,7%. Contudo,
[…] de acordo com os dados disponíveis no Sistema SIGA Brasil, a Cofins responde
57 Do ponto de vista crítico, o termo “sociedade civil ativa” redireciona o foco das lutas dos movimentos sociais
populares, que passam a organizar-se a partir de uma dinâmica que reforça a fragmentação de suas lutas, bem
como corrobora para a subordinação de suas demandas às diretrizes burguesas. Sua atuação direciona-se à
prestação de serviços sociais e à luta contra as várias discriminações extra-econômicas, executadas por meio de
serviços ofertados nas ONG's, fundações e associações sem fins lucrativos (NEVES, 2005a).
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a 86,26% do orçamento executado na função assistência social, em 2011. Portanto,
limitam-se os efeitos distributivos dos programas de transferência de renda no
Brasil, pois a Cofins é um tributo indireto e regressivo, o que significa que
indiretamente os próprios beneficiários do BPC e do PBF estão financiando o
orçamento da assistência social (SALVADOR, 2012, p.139).

Segundo Salvador (2012), a única fonte que incide diretamente sobre a renda do
capital (lucro) e financia a Seguridade Social é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL. Entretanto, sua participação entre os anos 2001 a 2011 foi de apenas 7,97%; o
resultado deste quadro pode ser exemplificado a partir da redução dos recursos destinados a
serviços, programas e projetos da assistência social de 16,68% em 2002, para 8,83% em 2010.
Neves (2005a) destaca que o ideário neoliberal produziu uma parcela considerável de
“excluídos” que apresentam uma ameaça ao consenso burguês. Neste sentido, encontra-se no
discurso da “Terceira Via” uma forma de cooptar estes “excluídos” por intermédio de serviços
sociais e através do discurso participacionista, colaboracionista. Assim, de acordo com Mota
(2000), a tentativa de constituição de um projeto hegemônico de classe consolida-se mediante
a construção de uma cultura de crise que procura trabalhar o consentimento ativo das classes
populares, considerando que a melhor forma de dominá-las é fornecendo a ilusão de que as
mesmas participam no processo de “desenvolvimento” do país.
É neste terreno de avanços e desafios que se desenvolve a política de assistência
social após a promulgação da CF/1988, quando se institui a Lei nº 8.742/1993 efetivada a
partir de 1995. Embora defina a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado,
representa, ainda, a manutenção e reforço do caráter filantrópico, a permanência de apelos e
ações clientelistas e a ênfase nos programas de transferência de renda de caráter
compensatório, provendo os mínimos sociais, visando o atendimento às necessidades básicas
(BEHRING e BOSCHETTI, 2011). Assim, consideramos que a assistência social se configura
em um campo que merece um amplo debate e reflexão em torno das ações que vêm sendo
conduzidas pelo Estado e materializadas pelos profissionais que se encontram nesta área, a
fim de que possamos rever estratégias que venham a dissolver o teor apolítico que permeia a
assistência social.
Outra questão relevante se refere ao financiamento e alocações de recursos para as
políticas sociais públicas. Segundo Behring e Boschetti (2011), o orçamento da Seguridade
Social no governo Cardoso (1995-2002) e mantido durante o governo Luís Inácio da Silva
(2003-2011), conforme alguns dados abordados, foi orientado pelas recomendações
estabelecidas nos acordos firmados entre o governo brasileiro e FMI a partir de 1998.
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Ao refletirmos sobre o papel dos organismos internacionais, contudo, cabe-nos
reportarmos a alguns elementos importantes para compreendermos o financiamento das
políticas sociais. Mota (2000) analisa as propostas dos Organismos Internacionais – FMI, BM
e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - e, de um modo geral, a autora expõe que
as prescrições do FMI estão relacionadas à contenção do déficit público, às contrarreformas
estruturais e aos acordos de pagamento da dívida externa brasileira, propondo, entre outros
fatores, a separação das fontes de custeio, desvinculando a previdência social da saúde e da
assistência social, propiciando, com isso, as oportunidades para o setor privado lucrativo, na
esfera da saúde e da previdência social.
O relatório do Banco Mundial de 1990 trata, especificamente, da redução da pobreza
no mundo e, diferentemente do FMI, não tem uma proposta específica para a Seguridade
Social brasileira. Destacamos a premissa de prestação de serviços sociais básicos aos “pobres”
através do aumento das despesas com programas específicos para este segmento. Contudo, em
virtude das limitações orçamentárias do Estado, o desenvolvimento desta meta – de acordo
com o BM- só pode ser viabilizado com a participação das ONG's ou mediante a
autosseleção, via programas muito específicos e que atenderiam às necessidades das camadas
mais empobrecidas da população. Outro fator relevante é o fato de que os programas de ajuste
financiados pelo Banco Mundial devem adotar políticas que visem criar condições para o
crescimento futuro e, ao mesmo tempo, adotar políticas macroeconômicas que moderem a
queda do consumo privado durante o período de transição (MOTA, 2000).
Com relação ao BID, Mota (2000) expõe que esta agência possui uma proposta para a
Seguridade Social na América Latina. No que se refere ao Brasil, o documento do BID afirma
que os custos excessivos com a universalização da cobertura e a generosidade dos benefícios,
entre outros fatores, deram origem a desequilíbrios que exigem subsídios do Estado. Neste
sentido, a autora afirma que, a fim de dar respostas a esses desequilíbrios, é sugerido o
desenvolvimento de um “consenso nacional”, baseado na “conscientização do público, na
partilha de sacrifícios e na assistência técnica externa”.
Deste modo, a Seguridade Social brasileira, sobretudo a partir dos anos de 1990, vem
sofrendo com o desmantelamento dos recursos financeiros, conforme vimos anteriormente
alguns dados referentes ao governo Cardoso expondo o declínio de investimento em várias
áreas. Behring e Boschetti (2011) apontam que recursos da Seguridade Social são apropriados
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anualmente pelo Governo Federal por meio da Desvinculação das Receitas da União (DRU)58,
criada no governo Cardoso e mantida nos governos subsequentes, com vistas à composição do
superávit primário e pagamento de juros da dívida pública. Com isso, o orçamento da
Seguridade Social, ao ser transferido para o orçamento fiscal, permite a transferência de
recursos públicos para o mercado financeiro. Segundo as autoras, no período de 2002-2004
foram desviados do orçamento da Seguridade Social R$ 45,2 bilhões que deveriam ser
utilizados para as políticas de previdência social, saúde e assistência social.
Alguns dados mostram que, entre 2005 e 2010, foi expropriado do orçamento da
Seguridade Social o equivalente a R$ 228.743 bilhões, sendo este montante quatro vezes
maior do que os gastos com saúde e seis vezes o orçamento da assistência social no ano de
2010. Em 2011, 45% dos recursos do orçamento geral da União (R$ 708 bilhões) foram
desvinculados para o pagamento dos juros da dívida, enquanto foram destinados apenas
4,07% para a saúde, 2,99% para a educação e 2,85% para a assistência social (BOSCHETTI,
2012).
Em meio a tais limites, relacionados à intensa disputa do fundo público e ao contexto
do primeiro governo de Luiz Inácio da Silva (Lula),59 faz-se imprescindível considerarmos o
avanço no campo da assistência social com relação à aprovação da Política Nacional de
Assistência Social - PNAS (2004) e à NOB/SUAS em 2005. Segundo PEREIRA (2007), na
qualidade de política pública, a assistência social passa a ocupar um espaço institucional
próprio, por meio de uma Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, responsável pela elaboração da PNAS de 2004.
Nesta política, está previsto e definido, pela primeira vez na história da assistência, o SUAS,
em atenção a uma recomendação da IV Conferência Nacional de Assistência Social realizada
58 Podemos identificar a DRU como um dos mecanismos fundamentais para minimizar os impactos dos gastos
com a dívida externa e equilibrar as contas públicas, conforme preconizam as agências multilaterais. Tal
mecanismo permitia a desvinculação de 30% dos recursos destinados às políticas da Seguridade Social para o
orçamento fiscal com a finalidade de subsidiar a formação de superávits e, ao promover a transferência de
recursos para financiar a dívida, a DRU possibilitou o repasse de bilhões de reais das políticas sociais para o
grande capital, em que o fundo público passa a ser utilizado para alimentar o mercado financeiro (SILVA, 2012).
Em 2015, por meio da PEC 87, a DRU foi prorrogada até 2023 e aumentada de 20% para 30% a alíquota de
desvinculação sobre a receita de contribuições sociais e econômicas, fundos constitucionais e compensações
financeiras pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica e de outros recursos minerais.
Não sendo mais desvinculados os impostos federais, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o
Imposto de Renda (IR).
59 O primeiro mandato do governo Lula compreendeu o período de janeiro de 2003 a dezembro de 2006, quando
após 22 anos de existência do partido, três derrotas e oito anos de oposição quase sistemática a Cardoso, o extorneiro mecânico chegou à Presidência da República. Lula venceu o economista José Serra, candidato oficial do
governo, duas vezes ministro de Cardoso e uma das principais lideranças do PSDB. Segundo o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), Lula obteve cerca de 53 milhões de votos (61% dos votos válidos). Disponível em
<https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u41521.shtml> Acesso em 28 de julho de 2018.
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em 2003. Portanto, o SUAS é
[…] um mecanismo organizador dos preceitos, disposições, ações e procedimentos
previstos na LOAS e na PNAS. Seu objetivo é o de garantir, do ponto de vista
operacional e em caráter sistêmico (funcionalmente interligados), a implementação e
gestão da Política. Ou seja, é por meio do SUAS que se irá saber: como os serviços,
benefícios, programas e projetos previstos na LOAS e na Política vão ser
organizados e oferecidos; onde podem ser encontrados; que pessoas ou grupos
sociais terão acesso a eles e sob quais critérios; que padrões de atendimento vão ser
definidos; como serão realizados, fornecidos e utilizados os estudos e diagnósticos
que embasarão os atendimentos; e de que forma será feito o acompanhamento e a
avaliação do próprio sistema e de seus resultados e impactos (PEREIRA, 2010,
p.69).

Cabe ressaltar que a PNAS de 2004 apresenta mudanças com relação a de 1998, assim
como a NOB/SUAS foi criada para substituir as NOBs de 1997 e 1998. Dentre as mudanças
cabe destacar: a definição da assistência social como política de proteção social; a delimitação
das proteções as quais a política deve assegurar; a territorialização da ação; a instituição do
SUAS; e as novas bases de financiamento (PEREIRA, 2010).
No entanto, a conjuntura do país analisada anteriormente aponta para um processo de
retrocesso com relação ao papel do Estado.

A transferência de bens e serviços de natureza pública para o setor privado é
apresentada nas diferentes propostas dos organismos internacionais como a saída
para atuar a crise fiscal, buscar maior racionalidade dos recursos e benefícios,
repassando para as associações comunitárias, organizações filantrópicas e nãogovernamentais a produção e distribuição de bens e serviços (SITCOVSKY, p. 173,
2010).

Este aspecto reforça a ideia de um “Estado gerente”, dado que a provisão de alguns
serviços sociais pode ser transferida para a sociedade. Nessa concepção, “[...] o Estado deve
favorecer a multiplicação desses autosserviços coletivos ou serviços públicos pontuais de
iniciativa local. Para tanto faz-se necessário reinserir a 'solidariedade voluntária' na
sociedade” (SITCOVSKY, p.171, 2010). Podemos observar que a invocação da solidariedade,
do trabalho voluntário e das “parcerias” reatualiza a velha noção da filantropia, da benesse,
desenvolvida ao longo da construção da assistência social no Brasil e representa um
retrocesso com relação a esta como direito direito social.
Por outro lado, a criação do SUAS representa um relativo avanço, considerando o
contexto adverso de sua implementação, e pode viabilizar uma organização e normatização
em outro sentido: romper com a sobreposição de papéis e racionalizar e padronizar os
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serviços prestados considerando as particularidades locais. Assim, a instituição do SUAS
possibilita enfrentar a histórica cultura assistencialista brasileira, pautadas na ideologia do
favor, da ajuda, da dádiva, da caridade e do primeiro damismo (caracterizado pelo modelo de
gestão cuja política de assistência social era/é conduzida pela primeira-dama) através da
criação de parâmetros técnicos e da profissionalização da execução da assistência social
(MOTA, et al, 2010).

O SUAS está voltado à articulação em todo território nacional das
responsabilidades, vínculos e hierarquias, do sistema de serviços, benefícios e ações
de assistência social, de caráter permanente ou eventual, executados e providos por
pessoas jurídicas de direito público sob critério de universalidade e de ação em rede
hierarquizada e em articulação com iniciativas da sociedade civil (COUTO, et al,
2017, p.67).

A partir da visão de que o Estado deve ser o garantidor do cumprimento dos direitos e
responsável pela formulação das políticas públicas, podemos afirmar que a implantação da
PNAS e do SUAS tem mobilizado forças que disputam a direção social da política de
assistência social. A implementação desta política por meio do SUAS ganha fôlego à medida
que: 1) propõe o desenvolvimento de estratégias de articulação e de gestão que propiciem
abordagens intersetoriais60; 2) amplia os usuários da política, a fim de superar a fragmentação
contida na abordagem por segmentos ao trabalhar com cidadão e grupos e a relação destes
com

suas

necessidades

objetivas

e

subjetivas,

apontando

para

uma

concepção

multidimensional da pobreza que não se reduz a privações materiais; 3) estrutura a proteção
social a ser ofertada pela assistência social em dois níveis de atenção, a saber, a Proteção
Social Básica - PSB e a Proteção Social Especial – PSE (de alta e médica complexidade)61
(COUTO, et al, 2017); entre outros fatores importantes para a consolidação da política
pública de assistência social que, em virtude dos limites e objetivos deste trabalho, não
60 As ações intersetoriais devem expressar a articulação entre as políticas públicas, por meio do
desenvolvimento de atividades conjuntas objetivando o enfrentamento das desigualdades sociais identificadas
nas diferentes áreas, bem como supõe a implementação de programas e serviços integrados, a superação da
fragmentação e a articulação entre sujeitos que atuam nestas áreas a fim de criar propostas e estratégias conjuntas
de intervenção (COUTO, et al, 2017).
61 Os serviços da PSB deverão ser executados de forma direta pelos Centros de Referência da Assistência Social
– CRAS, ou de forma indireta pelas entidades e organizações de assistência social da área de abrangência dos
CRAS, no intuito de prevenir situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidade e
aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Os serviços da PSE são destinados a
indivíduos e grupos que se encontram em situação de alta vulnerabilidade pessoal e social, cujos direitos tenham
sido violados, mas os vínculos familiares e comunitários não foram rompidos (sendo necessária a abordagem por
meio dos serviços de média complexidade) e/ou em situações nas quais tenha já tenha ocorrido o rompimento de
vínculos familiares e comunitários (sendo necessária a abordagem por meio dos serviços de alta complexidade)
(COUTO, et al, 2017).
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faremos tal aprofundamento.
Tendo em vista nosso debate sobre a educação permanente para os trabalhadores do
SUAS, é importante notar que
[...] implantação do SUAS exige novas formas de regulação e gestão do trabalho e,
certamente, a ampliação do número de trabalhadores com estabilidade funcional é
condição essencial, ao lado de processos continuados de formação e qualificação, a
partir do ingresso via concurso público, definição de carreiras e de processos de
avaliação e progressão, caracterização de perfis das equipes e dos serviços, além da
remuneração compatível e segurança no trabalho (COUTO, et al, 2017, p. 87).

Assim, a NOB-RH/SUAS (2006) “[...] representou um esforço político significativo
de pactuação federativa nos espaços intergestores estaduais e federal, consideradas as
resistências e dificuldades políticas que tiveram que ser aparadas para viabilizar a sua
aprovação” (COUTO, et al, 2017, p. 87). Neste sentido, pode-se dizer que a NOB-RH/SUAS
não representa uma definição ideal e concluída com relação às necessidades de recursos
humanos para a operacionalização do SUAS, porém representa um resultado possível frente a
correlação de forças políticas que participaram da negociação.
Dado o contexto de contrarreforma do Estado, em que propagou-se a campanha
ideológica de desconstrução do Estado em diferentes níveis, as condições e relações de
trabalho na esfera estatal também foram impactadas, afetando também a imagem do servidor
público junto à população e à opinião pública, instalando um ambiente desfavorável à
reorganização e ampliação da força de trabalho na administração pública. Assim, a análise em
torno da gestão do trabalho e as possibilidades de sua ampliação e qualificação no âmbito da
PNAS e do SUAS, devem estar vinculadas à dinâmica macrossocietária, à perspectiva
dialética e histórica e, sobretudo no caso brasileiro, à compreensão de como a força de
trabalho é gerida em um país de formação capitalista dependente. A perspectiva da totalidade
permite não responsabilizar os trabalhadores por questões próprias do sistema capitalista e
vislumbra tratar não somente questões relativas “[…] à gestão do trabalho, mas também das
formas e modos de organização e das condições em que este trabalho se realiza” (COUTO, et
al, 2017, p. 88).
Assim, podemos observar nuances que expressam os avanços e desafios relacionados
à implementação da política de assistência social no Brasil, num contexto de contrarreforma
do Estado que representa significativos retrocessos no campo dos direitos sociais.
Observamos, ainda, que tais retrocessos incidem também sobre parcela considerável da classe
trabalhadora e, na impossibilidade de garantir o direito ao trabalho, o Estado amplia o campo

73
de atuação da assistência social, incidindo esta tanto junto aos considerados “pobres” e
“miseráveis”, como aos desempregados e “desqualificados” para o mercado de trabalho
(MOTA, et al., 2010).
Os elementos aludidos até então demonstram a crescente importância da assistência
social, a qual assume uma centralidade na condução da política social brasileira em
detrimento das demais políticas que compõem a Seguridade Social. Sob o escopo da proteção
social, a referida política assume um papel fundamental na atuação junto às camadas mais
empobrecidas da classe trabalhadora, excluídas do mercado formal de trabalho, mas que têm
acesso aos bens e serviços ofertados no mercado por meio dos programas de transferência de
renda.
De acordo com as bibliografias consultadas e citadas ao longo do texto, podemos
inferir que: a) a assistência social é atravessada por relações sociais, econômicas e políticas
antagônicas e, embora tenha alcançado o patamar de uma política pública, ainda há um longo
caminho para reconhecê-la como tal; b) as contradições que perpassam a política reflete,
ainda, que ela permite que frações das camadas mais empobrecidas tenham acesso a bens e
serviços, contudo, é incapaz de romper com os nexos geradores das desigualdades sociais,
logo, com o ciclo de produção e reprodução capitalista; c) sob o pretexto de “incluir os
excluídos”, a assistência assume uma condição central e não mediadora de acesso aos demais
direitos, como, por exemplo, o direito ao trabalho.
Os elementos os quais nos referimos são apenas algumas reflexões a respeito do que
pretendemos discorrer adiante. De fato, a política de assistência social é uma realidade em
movimento e, para acompanhá-la, entendemos que se torna imprescindível a formação
permanente de profissionais que possam operacionalizar a política apreendendo o seu lugar
criticamente e com as devidas mediações, o que discorreremos no item a seguir.

2.2 Reflexões contemporâneas acerca da importância da política de assistência social:
interface com o trabalho e a educação permanente

O contexto econômico e social brasileiro nos anos 2000 expressa características que
agregam a financeirização, a perspectiva de crescimento econômico e políticas sociais
compensatórias, sob a ótica de redução da pobreza e não da desigualdade social. Tanto no
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Brasil, como em países da América Latina, espraia-se um movimento formado pelas classes
dominantes, por meio de práticas e ideologias que tornam consensual a ideia de que a
superação da crise capitalista se dá pelo crescimento da economia e do combate focalizado à
pobreza. Contudo, estas práticas resultam na precarização do trabalho, na reiteração das
desigualdades sociais e na manutenção da mundialização financeira por meio da
contrarreforma do Estado objetivando alcançar os interesses do grande capital, conforme
analisamos anteriormente (MOTA, 2012).
Tal quadro remonta ao governo Cardoso, tendo início nos anos de 1990, conforme
abordamos no item anterior. Segundo Soares (2001), as políticas de ajuste estrutural,
expressas em propostas e medidas econômicas e em estratégias político-institucionais,
resultam em custos sociais. Os custos sociais das políticas de ajuste configuram a deterioração
das políticas sociais e o agravamento das condições sociais, processos estes que se dão
simultaneamente e que possuem uma realimentação. No Brasil, tais propostas e medidas se
dão por meio da contrarreforma expressa em programas de “alívio” da pobreza, com a suposta
“humanização” do capital, resultando na redução dos salários e dos empregos formais, na
evasão de impostos e diminuição da base de arrecadação tributária. Para o setor público, o
chamado ajuste trouxe o corte para os gastos sociais essenciais e o desequilíbrio patrimonial
permanente, gerando novas formas de “exclusão social” - que estigmatiza determinados
grupos, fragmentando o processo de lutas sociais mais amplos e coletivos e escamoteando o
caráter processual, dinâmico e multidimensional das expressões da “questão social” - uma vez
que as políticas econômicas e sociais não foram capazes de reverter o quadro de pobreza e
desigualdade.
Ainda nos anos de 1990, os impactos dos ajustes refletem, também, nas “reformas”
administrativas em áreas do setor público sob o intuito de “modernizar” o aparelho do Estado,
ocasionando corte quantitativos e lineares do funcionalismo público e alterações no
mecanismo de gestão que modifica o caráter público dos serviços sociais levando à
privatização e/ou mercantilização. Assim, vivenciamos um retrocesso no âmbito das políticas
sociais, dado o enfoque em ações focalizadas, emergenciais e parciais, convocando as
camadas mais empobrecidas a darem conta de seus próprios problemas, fundamentado em
concepções como “autogestão”, “participação comunitária”, “solidariedade”, entre outros
(SOARES, 2001).
No processo de contrarreforma, alicerçados no PDRAE, os ajustes são acompanhados,
ainda, por “reformas” administrativas em áreas do setor público, sob o pretexto da
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“modernização” do setor público. Neste sentido, são previstos cortes quantitativos e lineares
do funcionalismo público e desencadeadas alterações nos mecanismos de gestão, gerando
modificações importantes no caráter público dos serviços sociais expressos através da
privatização e/ou mercantilização (SOARES, 2001).
Consequentemente, o ajuste fiscal que foi implementado nos anos de 1990 e
permaneceu nos anos 2000, ainda que com diferenças que aqui não aprofundaremos, resulta
em políticas sociais que se expressam a partir de programas focalizados, fragmentados,
emergenciais e específicos de combate à pobreza. Tais programas estão associados à
estratégia de descentralização, que é a total responsabilização dos municípios pela
implementação

de

políticas

sociais.

Assim,

para

Soares

(2001),

gesta-se

uma

“descentralização destrutiva”, haja vista que corrobora com o desmonte das políticas sociais
existentes e delega aos municípios as competências sem os recursos correspondentes e/ou
necessários. O resultado deste tipo de gestão configura o agravamento da iniquidade na
distribuição e oferta de serviços, reforçando o “caciquismo” ou “coronelismo” local, que se
reproduz, por exemplo, através da distribuição de cestas básicas.
Com relação à tendência atual das políticas sociais, Mota (2012) aponta que esta é
direcionada para a privatização e mercantilização, a exemplo da saúde e educação, e para a
expansão da assistência social por meio de programas de renda mínima. O papel do Estado
estaria direcionado a regular a mercantilização dos “serviços” de saúde e educação, por
exemplo, e a implementar a assistencialização das políticas sociais públicas.
No plano político, embora tenha ocorrido a gestão dos governos de esquerda a partir
de 2003 com a posse de Lula, podemos considerar que não houve um rompimento com os
preceitos neoliberais. Nos mandatos de Lula (2003-2011), por exemplo, a política
orçamentária manteve as prescrições do Consenso de Washington, através de medidas como:
o aumento dos gastos nas áreas sociais, contudo em proporção muito menor do que os gastos
com pagamento dos juros e amortização da dívida; o ajuste fiscal que garante altas taxas de
rentabilidade ao grande capital enquanto as necessidades básicas dos usuários não são
atendidas; o aumento da carga tributária que incide, em sua maior parte, sobre a renda do
trabalhador e não na renda dos capitalistas; entre outros. Por outro lado, é fato que os
rendimentos da classe trabalhadora também se elevaram devido ao aumento do saláriomínimo, por exemplo. Contudo não seguiu o movimento de crescimento das rendas do
capital, além de manter-se intacta a concentração da propriedade (CASTELO, 2013).
Assim, tanto nos governos de Lula quanto de Dilma Rousselff (2011-2016) tem-se a
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consolidação da nova etapa do capitalismo dependente por meio dos circuitos financeiros, da
concentração e centralização do capital financeiro em torno de grandes conglomerados
multinacionais. Neste sentido, o Estado neoliberal neste contexto reposiciona-se como uma
potência direta e indireta, através, por exemplo, do controle das grandes empresas públicas e
privadas e remetendo uma outra configuração às privatizações do patrimônio público, por
meio de parcerias público-privadas em vez invés de venda direta. Ainda assim, o objetivo do
Estado permanece o mesmo: construir uma infraestrutura adequada aos grandes projetos de
desenvolvimento capitalista (CASTELO, 2013).
De acordo com a análise de Filgueiras (2010), o desemprenho da economia brasileira
durante o governo Lula, principalmente no segundo mandato (2007-2011), melhorou com
relação ao governo Cardoso. Algumas razões podem ser atribuídas a esta melhoria: por um
lado, a retomada da participação do Estado na condução do processo econômico, ampliação
da oferta de crédito associada à política de aumento de salários e aos programas de
transferência de renda refletindo na maior participação do mercado interno no crescimento
econômico e reorientação da política externa; contudo, por outro lado, houve a manutenção
das “reformas” neoliberais e continuidade da mesma política macroeconômica com relação ao
governo anterior.
Embora tenha havido a manutenção da política macroeconômica pode-se observar a
flexibilização da mesma (redução das taxas de juros, ampliação do crédito, maior gasto de
investimento por parte do Estado), resultando no aumento das taxas de crescimento da
economia, na redução das taxas de desemprego, na ampliação do mercado interno, na
melhoria da distribuição funcional da renda e na diminuição dos níveis de pobreza. Esta
flexibilização foi acompanhada pela presença mais incisiva do Estado no processo
econômico, bem como recria o tripé capital internacional/Estado/capital nacional sob a
hegemonia do capital financeiro e de sua lógica, com reforço e internacionalização de grandes
grupos econômicos nacionais (FILGUEIRAS, 2010).
O êxito de toda operação relacionada ao processo de flexibilização depende, segundo
Filgueiras (2010), de um elemento político essencial, a saber, o “apaziguamento” e
consentimento dos setores dominados, sobretudo cooptação do sindicalismo e dos
movimentos sociais a fim de promover o apoio às políticas de governo. Assim, o acúmulo de
todos os fatores aludidos permitiu ao governo Lula acomodar e compatibilizar interesses
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potencialmente conflitantes:62 por um lado, garantir os juros, lucros e rendas das frações do
grande capital financeiro e, por outro lado, assegurar a ampliação de crédito para segmentos
da classe trabalhadora com renda inferior, o aumento real do salário-mínimo e o crescimento
da transferência de renda.
Com isso, as ações no plano político e econômico incidem diretamente no plano
social. É neste terreno que as expressões da “questão social” deslocam-se do campo do
trabalho para se apresentar como sinônimo das manifestações da pobreza, logo, objeto do
direito à assistência e não ao trabalho (MOTA, et al, 2010). Assim, a autora argumenta que as
políticas que integram a Seguridade Social brasileira distanciam-se de um sistema amplo e
articulado de proteção social, uma vez que as políticas de previdência social e a saúde
avançam rumo à mercantilização e privatização, proporcionando um acesso restrito aos
benefícios e serviços. Enquanto a assistência social vem transformando-se em um novo
fetiche de enfrentamento à desigualdade social, na medida em que se dá como o principal
mecanismo de proteção social no Brasil.
Assim, a atual engenharia do sistema de Seguridade Social passa a focalizar nos
segmentos mais empobrecidos da sociedade, alcançados pela política de assistência social,
sobretudo através dos programas de transferência de renda. Sob o princípio de “[...] dar mais a
quem tem menos” (MOTA, et al, 2010, p.140), as classes dominantes vêm capitalizando
politicamente a assistência social, transformando-a no principal instrumento de enfrentamento
da pobreza, ampliando o exército industrial de reserva no interior da classe trabalhadora.
Neste contexto, o discurso da pedagogia da hegemonia consiste em caracterizar esses
segmentos como “excluídos” e os programas da assistência social como estratégia de
“inclusão”. Com isso, a política de assistência social “[...] assume a condição de uma política
estruturadora e não mediadora de acesso a outras políticas e a outros direitos, como é o caso
do trabalho” (MOTA,et al, 2010, p.138).63
62 Temos clareza quanto às contradições presentes nos governos Lula e Dilma, da disputa e presença de forças
políticas com interesses diversos, o que desembocou no golpe de 2016, quando a presidente Dilma Rousseff
sofreu impedimento e o seu vice, Michel Temer, assumiu a presidência. Esse processo é extremamente complexo
e não temos a pretensão de analisá-lo, mas cabe afirmar que, com a entrada do governo Temer e a aprovação da
Proposta de Emenda Constitucional 55/2016, que limita por 20 anos os gastos públicos, traz repercussões
drásticas para o fundo público e impactará ainda mais as políticas de Seguridade Social. Cf. Brasil (2016). A
respeito de uma análise crítica contra essa proposta de governo e os efeitos nocivos da PEC, conferir o “Dossiê:
Não à PEC 241” o qual reúne uma série de artigos, entrevistas, vídeos, etc. e encontra-se disponível em
<https://blogdaboitempo.com.br/dossies-tematicos/nao-a-pec-241/> Acesso em 12 de agosto de 2018, e também
o dossiê “A PEC 241 e o desmonte do Brasil” que contém pesquisas de opinião, estudos, pareceres técnicos,
artigos, etc. estando disponível em <https://marxismo21.org/a-pec-241-e-o-desmonte-do-brasil/> Acesso em 12
de agosto de 2018.
63 Cabe destacar que esta análise não é unânime entre os estudiosos da política de assistência social. Sposati
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Segundo Sitcovwsky (2010), com a denominada “crise da sociedade salarial”, observase a centralidade da assistência social no trato das expressões da “questão social”, uma vez
que os novos arranjos decorrentes das transformações no mundo do trabalho resultam na
precarização das relações de trabalho, nas terceirizações, no crescimento da informalidade, no
desemprego estrutural, entre outros, traços estes que foram acentuados, dado que pertencem à
formação social brasileira conforme tratamos anteriormente. Com isso, a assistência social,
em especial através dos programas de transferência de renda monetária, acaba cumprindo uma
função econômica e política, uma vez que possibilita o acesso aos bens de consumo, ainda
que precariamente.
A parcela da população que não tiver suas necessidades atendidas nas vitrines do
mercado, mediante os seus salários, tornar-se-á público-alvo da Assistência Social.
Isso denota a relação existente entre a assistência social, o trabalho e a intervenção
do Estado na produção material e social da força de trabalho (SITCOVSKY, 2010,
p. 154).

De acordo com Mota (2010), a relação entre assistência social e trabalho se expressa
na realidade de duas formas: por um lado, o mercado passa a ser uma mediação explícita, e,
por outro, a expansão da assistência recoloca questões como o retrocesso nos direitos já
conquistados no âmbito das outras políticas da Seguridade Social e a relação entre assistência
social e trabalho num contexto de desemprego e precarização do trabalho. Deste modo, os
instrumentos de que a burguesia lança mão para dissociar a relação entre trabalho e proteção
social, são representados a partir de ações compensatórias ou de “inclusão”, ao mesmo tempo
em que impõe novas condicionalidades para aos que estão afastados do mercado de trabalho
para que tenham acesso aos benefícios.
Isto implica dizer que a Seguridade Social brasileira se efetiva sob uma realidade em
que o capital utiliza o social para ampliar seu espaço de acumulação por meio da ampliação
de ações compensatórias ou de inserção. Ou seja, podemos dizer que a centralidade da política

(2011;2013), por exemplo, considera um entendimento reducionista afirmar que a assistência social não pode
ampliar a sua atenção sem representar uma precarização das demais políticas; é atribuída uma conotação
negativa ao apontar que esta política leva à destruição dos direitos sociais ou opera no desmonte da seguridade
social, auxiliando na precarização das políticas sociais universais. Aponta “[…] que [um] enorme desafio do
SUAS é o de não configurar a assistência social, enquanto política pública, responsável pela atenção ao pobre ou
à pobreza criando a velha modalidade de segregação que estabelece um espaço apartado para atenção dos que
têm menos renda” (2013, p. 671). Para a autora seria um equívoco a compreensão de que a política pública de
assistência social deva se ocupar do pobre e da pobreza, que ela favorece a refilantropização, o crescimento do
terceiro setor e a ausência do cumprimento do dever do Estado, e afirma que essa tem sido uma das grandes
questões, que reiteradamente aparece na fala de intelectuais, dirigentes, políticos, entre outros (SPOSATI, 2011).
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de assistência social se expressa no momento em que esta se torna a política estruturadora e
não mediadora de acesso a outras políticas e outros direitos, em decorrência do crescimento
dos investimentos em torno desta política, por meio de ações relacionadas à transferência de
renda (MOTA, et al, 2010).
Assim, a “nova” tendência da assistência social gira em torno de sua função
integradora à ordem social, uma vez que o Estado assume o papel de ampliar seu campo de
atuação junto aos trabalhadores expulsos do mercado de trabalho formal, buscando (re) inserilos por meio de programas de transferência de renda, tal como o PBF que movimenta a
economia local nos municípios através do aumento do consumo os bens duráveis
(SITCOVSKY, 2010).

2.2.1 A relação trabalho-assistência social

Neste item objetivamos apontar a relação entre trabalho e assistência social e, para
tanto, retomaremos alguns aspectos abordados anteriormente a fim de compreendermos a
dinâmica do sistema capitalista e, com isso, do trabalho, e as inflexões desta dinâmica junto à
política de assistência social. Buscaremos expor reflexões importantes e fundamentais para
compreendermos a referida relação e levantaremos os aspectos principais desta, haja vista que
o nosso estudo não objetiva uma exposição exaustiva sobre o assunto.
Cabe destacarmos inicialmente o contexto em que se situa a relação entre assistência
social e trabalho. Trata-se da intervenção do Estado na regulação das relações capitalistas de
produção a partir da crise de 1929, fundamentalmente nos países capitalistas centrais com
significativas inflexões nos países capitalistas dependentes. Segundo Boschetti (2016),
embora a implementação das ações assistenciais públicas e dos seguros sociais compulsórios
datem do século XVII na Inglaterra e século XIX na Alemanha, respectivamente, podemos
nos referir aos sistemas de proteção social públicos somente após a crise de 1929,
expandindo-se após a Segunda Guerra Mundial. Assim, a regulação estatal passa a se
materializar a partir deste período, quando a intervenção do “Estado social”64 passou a ser

64 Em uma leitura crítica a respeito do termo “Estado social”, Boschetti (2016) aponta que, além deste ser
utilizado para designar a regulação econômico-social por meio de políticas sociais, deve-se atentar em atribuir ao
Estado capitalista suas determinações objetivas, mostrando que a incorporação de feições sociais não retira do
Estado a sua natureza essencialmente capitalista (BOSCHETTI, 2016, p. 29).
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essencial “[...] na definição de normas e regras e na garantia do fundo público necessários ao
surgimento e desenvolvimento de amplas políticas sociais que passaram a constituir novos
sistemas de proteção social, antes inexistentes sob essa forma e designação” (BOSCHETTI,
2016, p.24).
O sistema de proteção social, configurado após a crise de 1929, expressa um
componente crucial das medidas anticrise. As políticas sociais, sobretudo nos países
capitalistas da Europa ocidental, sob orientação keynesiana e beveridgeana, passam a compor
um complexo sistema público que pressupõe a garantia de pleno emprego, de demanda efetiva
e de direitos e serviços sociais que asseguram condições de bem-estar, mesmo em situação de
ausência de emprego.
No contexto pós-1945 os sistemas de proteção social ampliaram-se baseados na
regulação do mercado pelo Estado, e sustentados na garantia de oferta de serviços e demanda
efetiva de consumo, sendo as políticas sociais uma importante estratégia de manutenção do
“pleno” emprego – por meio, por exemplo, da instituição de bens e equipamentos públicos,
como hospitais, escolas, moradias, etc. - e ampliação do consumo – por meio, por exemplo, de
prestações monetárias, como aposentadorias, auxílios e programas da assistência social, etc.
“As políticas sociais, organizadas em sistemas de proteção social foram, portanto, importantes
estratégias de sustentação do crescimento econômico verificado no período de predomínio da
regulação fordista-keynesiana, entre a década de 1940 e a década de 1970” (BOSCHETTI,
2016, p. 27).
Assim, as prestações monetárias passam a assumir a função de garantir um rendimento
em situações de ausência de salário e o reconhecimento dos direitos sociais possibilitou a
melhoria das condições de vida e certa redução das desigualdades sociais. Contudo, tal
situação não foi capaz de romper com as relações capitalistas estabelecidas na produção
socializada e na apropriação privada de seus resultados. Neste âmbito, o Estado social
capitalista:
[...] assume importante papel na regulação das relações econômicas e sociais, tendo
por base a constituição de um sistema de proteção social de natureza capitalista,
assentado em políticas sociais destinadas a assegurar trabalho, educação, saúde,
previdência, habitação, transporte e assistência (BOSCHETTI, 2016, p.28).

O Estado social capitalista, embora com nuances diferenciadas em cada país, tendo em
vista a reprodução das relações sociais, possui um caráter reformista, no sentido de “reformar”
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para manter sua natureza capitalista, mas ampliar as suas funções sociais. Sua ampliação
determinou uma significativa redistribuição do valor socialmente criado e possibilitou a
garantia de direitos e implantação de bens e serviços, sobretudo após a crise de 1929.
Contudo, gerou uma falsa interpretação sobre a construção da cidadania e a possibilidade de
garantia de direitos iguais a todos no capitalismo, e a perspectiva redistributiva forjada criou a
ilusória crença na socialização através da redistribuição. Com isso, o Estado social é
permeado por relações contraditórias.

Por um lado, se mostrou historicamente imprescindível na criação de condições
objetivas de reprodução e integração da força de trabalho e reprodução ampliada do
capital, ou seja, como elemento indispensável na manutenção das relações de
produção capitalista. Por outro, a ampliação de direitos trabalhistas e sociais
decorrentes da luta da classe trabalhadora assegurou a esta o acesso a bens e serviços
antes inexistentes, como aposentadorias, seguro saúde, seguro-desemprego,
educação, moradia, transporte (BOSCHETTI, 2016, p.49).

Assim, de acordo com Boschetti (2016), este Estado origina-se da tensa e contraditória
relação entre a luta da classe trabalhadora pelos direitos ao trabalho, as convicções reformistas
social-democratas e as necessidades do capital de regulação estatal para assegurar a
acumulação e a reprodução da força de trabalho. Ou seja, está situado nas relações entre a
economia, a política e o social, podendo, em determinadas circunstâncias, atender às
reivindicações da classe trabalhadora, porém, permanece essencialmente como um elemento
constitutivo da sociedade capitalista. Sua natureza contraditória comporta, assim, a função de
atuar na garantia de condições necessárias à reprodução do capital e à exploração da força de
trabalho e, ao mesmo tempo, deve responder às demandas e necessidades da classe
trabalhadora em sua luta contra a exploração e a dominação capitalista.
Com isso, expandem-se os direitos sociais como saúde, educação, assistência social,
sem interferir e mantendo as relações capitalistas: quanto maior a ampliação do Estado, maior
a necessidade de extração da mais-valia socialmente produzida para manter os bens e serviços
sociais.
O capitalismo precisa do Estado social para participar do processo de garantia das
condições gerais de sua reprodução, mas não consegue conviver (sem crise) com a
crescente intervenção estatal, e o processo de acumulação de capital busca
incessantes formas de impor limites a esse processo, o que se revela uma
contradição insolúvel na sociedade capitalista (BOSCHETTI, 2016, p.64).
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Assim, no capitalismo, “[...] o trabalho é subsumido pelo capital e perde o seu sentido
como atividade criadora para a sociabilidade humana emancipada” (BOSCHETTI, 2016,
p.64), sofrendo profunda modificação, haja vista que é assumido como categoria universal,
como atividade naturalizada de produção e troca, separada de seu significado no processo de
composição do capital. Significado este que, de acordo com a teoria marxiana, concebe o
trabalho como atividade humana, resultante do dispêndio de energia física e mental, direta ou
indiretamente direcionada à produção de bens e serviços, contribuindo para a reprodução da
vida humana, individual e social.
A subjugação do trabalho ao capital nos permite compreender a relação entre as ações
assistenciais, que estiveram na base da constituição do Estado social capitalista e o trabalho.
“A ampliação do Estado social como mediação determinante na reprodução ampliada do
capital imprimiu mudanças nas legislações assistenciais. A assistência passou do ‘dever moral
de ajuda’ ao ‘dever legal de assistência’” (BOSCHETTI, 2016, p.76). Nas sociedades
capitalistas, sobretudo nos países do capitalismo central, o “dever legal de assistência”
compôs a relação de direitos sociais, também adotados, em menor grau, nos países do
capitalismo periférico, por meio da política de Seguridade Social. Contudo, cabe ressaltar que,

O reconhecimento da assistência social como direito no âmbito do Estado social
capitalista não foi capaz de superar a inerente tensão entre assistência social e
trabalho – embora possa tê-la diluído em alguns contextos e condições específicas –
porque se trata de uma tensão insolúvel na sociedade capitalista determinada pela
exploração do trabalho como condição para a extração da mais-valia (BOSCHETTI,
2016, p.77).

Reportando-nos, embora que brevemente, ao período da acumulação primitiva, que,
em linhas gerais, se expressa por meio do processo histórico de separação entre produtor e
meios de produção, as legislações e ações assistenciais que precedem ao capitalismo, como,
por exemplo, a Poor Law (Lei dos Pobres), traduzem as primeiras iniciativas em torno da
regulação do trabalho e da assistência. Neste processo, os produtores são transformados em
trabalhadores “livres”, libertos, assim, da servidão e da coação, porém, furtados em seus
meios de produção e todas as garantias e condições oferecidas pelas instituições feudais.
Segundo a autora (BOSCHETTI, 2016), o sentido dessa expropriação era retirar dos
trabalhadores seu único meio de subsistência, com o objetivo de obrigá-los a vender a sua
força de trabalho e participar “livremente” do processo de acumulação.
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Este processo de expropriação resultou em trabalhadores “[...] errantes, sem destino e
sem condição mínima de subsistência” (BOSCHETTI, 2016, p.80), representando uma
ameaça à ordem social. Com isso, as leis inglesas durante o reinado de Elizabeth – 1558 a
1603 – traduzem-se em ações conservadores na direção do encarceramento dos “pobres” e da
sua submissão a trabalhos forçados. Assim, podemos afirmar que as “legislações
sanguinárias” destinadas aos “errantes” expressam originalmente a tensão entre trabalho e
ajuda assistencial, bem como potencializa a oposição entre os “pobres capazes” e os “pobres
incapazes” para o trabalho. Os trabalhadores sem trabalho, expulsos do campo, eram
considerados “vagabundos”, responsabilizados por sua condição e submetidos a legislações
demasiado punitivas, utilizadas para regular o assalariamento, objetivando impor uma
disciplina necessária ao sistema de trabalho assalariado, subjugando o trabalho ao capital.

Essas legislações, contudo, não deixam dúvida sobre a importância da relação entre
trabalho e assistência na reprodução das relações sociais capitalistas e no uso da
“força do Estado para regular o salário, isto é, para prolongar a jornada de trabalho e
manter o próprio trabalhador num grau normal de dependência” (MARX, 1984, p.
277 apud BOSCHETTI, 2016, p. 81).

De acordo com Boschetti (2016), ainda que em um momento de acumulação
primitiva, podemos notar que desde os primórdios das relações capitalistas há uma tensão
entre assistência social e trabalho, expressa numa contraditória relação de atração e rejeição.
Com relação à rejeição, aqueles que têm de certo modo a obrigação de trabalhar, mesmo não
conseguindo trabalho, precisam da assistência social, mas não têm direito a ela, sendo o
trabalho um obstáculo para o acesso da classe trabalhadora à assistência social. No que se
refere à atração, a ausência de um deles - trabalho ou assistência social - impulsiona a classe
trabalhadora para o outro, independente de ter o direito ou não.
Com isso, nota-se que as “legislações sanguinárias” deram origem a muitas das
características que estruturaram o Estado social a partir do século XX apontando, como nos
referimos anteriormente, a elementos do passado que se mantêm e se reatualizam no presente.
Com relação à assistência social, alguns traços históricos se perpetuam por séculos e
constituem mediações determinantes na reprodução das relações sociais no capitalismo. Um
deles é a relação da assistência social com a filantropia, iniciada por meio de sistemas
relacionais comunitários sob a lógica da benemerência, os quais, atualmente, incide no
desentendimento entre assistencialismo, assistência social e benemerência, dado a
permanência de traços das medidas filantrópicas realizadas durante as primeiras iniciativas
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pré-capitalistas (BOSCHETTI, 2016).
Outro traço relevante para o nosso trabalho refere-se aos esboços de especialização
que se constituíram, posteriormente, em núcleos de profissionalização, emergindo, assim, um
pessoal específico para instrumentalizar as ações de intervenção social. Este fator resulta num
terceiro traço, a saber, a origem de uma tecnificação mínima, tendo em vista que os
executores das ações sociais têm a atribuição de avaliar as situações em que se deve intervir,
selecionar os “aptos” a receberem os auxílios, definir as regras de elegibilidade, conhecer a
população para incluí-la ou excluí-la dos benefícios assistenciais (BOSCHETTI, 2016).
Podemos observar, com isso que, atualmente, uma vez instituída a profissionalização, a
execução da política de assistência social, bem como a sua elaboração, requer mão-de-obra
especializada, manifestando a sua relação com a necessidade de formação profissional. A
NOB-RH/SUAS (2006) expressa um exemplo significativo de atenção à gestão, princípios,
diretrizes, responsabilidades, atribuições, etc, direcionados aos sujeitos envolvidos na
execução direta e indireta da política, conforme veremos a seguir.
Outra questão pertinente para reflexão se refere aos trabalhadores inseridos na política
de assistência social, cujas atribuições destinam-se a um determinado público-alvo. Podemos
exemplificar a este respeito o papel do/a assistente social,65 que, em diversas situações, tornase o responsável em gerir os processos de elegibilidade, num contexto de foco nas parcelas
mais empobrecidas da classe trabalhadora. Em nossa análise, este aspecto é nocivo tanto para
a profissão, uma vez que reforça o traço conservador e seletivo do foco na pobreza e não na
totalidade das expressões da “questão social”; quanto para a implementação da política na
perspectiva do acesso a quem dela necessitar e não, sobretudo, aos ditos “incapazes” e
“pobres”.
Cabe destacar, ainda, o traço da assistência social e sua relação com o trabalho no que
se refere ao processo de reprodução material e espiritual da força de trabalho. Isto significa
que a assistência social estabeleceu historicamente critérios de seleção junto às camadas mais
empobrecidas da população: por um lado, o critério do pertencimento comunitário ou da
proximidade, atribuindo prioridade e/ou exclusividade ao residente no território onde se

65 Em linhas gerais, o assistente social caracteriza-se como um trabalhador assalariado, pautado no atendimento
parcial das demandas da classe trabalhadora, porém a mando do Estado de classe. Com isso, evidencia-se o papel
de intelectual do assistente social na medida em que este se coloca na posição de organizador, dirigente e técnico
a serviço da classe a qual se encontra vinculado, executando um trabalho junto às camadas populares
(IAMAMOTO e CARVALHO, 2007). Contudo, este mesmo profissional alcançou maturidade intelectual em
virtude da aproximação com teorias críticas e que vem sendo construída ao longo das décadas, atravessada por
lutas e contradições.
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destinam as ações de intervenção social; e, por outro lado, o critério da incapacidade para o
trabalho, destinado às crianças, pessoas com deficiência, idosos, entre outros (BOSCHETTI,
2016).
Este traço reflete, na atualidade, em ações, políticas e programas da assistência social
que fazem alusão à territorialização como forma de organização e implantação de
equipamentos que ofereçam os serviços socioassistenciais à população usuária residente nas
imediações, bem como (re) cria o público-alvo, focado, por exemplo, na transferência de
renda às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, conforme o PBF. Entretanto,
observamos que a atualização das “velhas” práticas assistenciais impede a universalização da
política, tornando-a cada vez mais restritiva e seletiva.
Os traços aludidos atestam que desde a emergência das relações capitalistas, a
assistência social relaciona-se com o trabalho de diversas formas. Conforme vimos, as
legislações, a partir do século XV, tinham o objetivo de obrigar os considerados “capazes”
para o trabalho, a trabalhar; enquanto à assistência social caberia a “conscientização” do
trabalhador a sobreviver por meio de seu trabalho, oferecendo auxílios mínimos como, por
exemplo, os “pobres” reclusos nas workhouses66.
Assistência social e trabalho, assim, se conjugam na regulação das relações sociais
capitalistas emergentes como esferas antagônicas: assistência social mínima aos
incapazes e trabalho forçado aos capacitados para o trabalho. Pode-se considerar,
portanto, que desde as origens da acumulação primitiva, a participação das
protoformas da assistência social na mediação do processo de reprodução social era
mais diretamente relacionada à superpopulação relativa estagnada em situação de
pauperismo e incapacitada ao trabalho (BOSCHETTI, 2016, p. 91).

A partir dos séculos XVII e XIX as legislações que regulam a relação da assistência
social e trabalho passam por algumas mudanças. De acordo com Boschetti (2016), na
Inglaterra a Lei de Speenhamland (1795) assegurou uma prestação monetária assistencial ao
trabalhador “pobre” considerado apto para o trabalho, garantindo um sistema de abonos
complementares ao salário. Assim, o trabalhador, mesmo estando empregado, poderia receber
assistência, contudo, a contrapartida era sua renda familiar ser inferior ao estabelecido pela
tabela.
Com a revogação da referida lei, em 1834, foi estabelecida a Poor Law Amendment
66 As workhouses foram implantadas no contexto europeu no século XVII sob a lógica da manutenção do
pertencimento comunitário e da ordem social. Um dos aspectos destas era que, em seu regulamento, havia a
combinação do enclausuramento com trabalho forçado e orações para “correção” dos considerados “mendigos”;
estes eram os trabalhadores “pobres” que pertenciam àquele território e não conseguiam manter-se por meio de
seu trabalho (BOSCHETTI, 2016).
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Act, também conhecida como New Poor Law (Nova Lei dos Pobres). Esta “marcou o
predomínio, no capitalismo, do primado liberal do trabalho como fonte única e exclusiva de
renda, e relegou a já limitada assistência aos pobres capacitados ao trabalho ao domínio da
filantropia e as workhouse” (BOSCHETTI, 2016, p. 93). Assim, o trabalhador era
considerado livre para vender a sua própria força de trabalho, mas encontrava-se subordinado
ao capital no sentido de não haver nenhuma medida que pudesse impedir ou limitar a
exploração. Contudo, tal contexto foi permeado por lutas da classe trabalhadora em prol de
melhores condições de vida e trabalho como, por exemplo, a questão em torno da jornada de
trabalho, quando em 1833 a lei inglesa estipulava uma jornada de 15 horas diárias, e que, por
meio de pressão da classe trabalhadora houve a conquista da lei das10 horas de trabalho em
1848 (BOSCHETTI, 2016).
Diante do desenvolvimento da sociedade de mercado no século posterior, cabe
destacar que o Estado, na medida em que não garante o direito ao trabalho, estimula o
equilíbrio entre a classe trabalhadora excluída do mercado de trabalho e a acumulação
capitalista, por meio da garantia de direitos condicionados ao trabalho para os trabalhadores
“capazes”, fundamentais à manutenção da acumulação em situações de incapacidade para o
trabalho. Contudo, não obstante a necessidade constante de acumulação, cabe a compreensão
de que a sociabilidade capitalista não se estabeleceu sem tensões e contradições, bem como
não se relaciona apenas à assistência social e trabalho, mas a um contexto mais amplo do
modo de produzir e reproduzir as relações capitalistas.
Retomando alguns elementos já elucidados, o modo de produção e reprodução
capitalista é composto por ciclos, engendrando momentos de auge e de crises. No contexto
dos anos pós-1970, por exemplo, podemos considerar que a crise capitalista gerada, em
síntese, a partir da superprodução, com a entrada de um período de estagnação, aponta para a
queda das taxas de lucro, o desemprego, o esgotamento dos mercados internos, o
endividamento internacional, entre outros fatores. Tal crise colocou em questão a organização
da produção baseada nos modelos taylorista e fordista, projetando inovações na organização
da produção e estabelecendo alterações no padrão de acumulação. Assim, como forma de
reação à crise, surgem processos de reestruturação produtiva, com a substituição do trabalho
parcelado e da linha de montagem pelas ilhas de produção, grupos semiautônomos e malhas
de produção, nas quais os mecanismos automáticos passaram a reduzir a intervenção do
trabalho vivo ao mínimo possível. Tais transformações em termos de ajustes e de
reestruturação industrial determinaram novas formas de domínio do capital sobre o trabalho,
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realizando uma verdadeira reforma intelectual e moral, visando à construção de outra cultura
do trabalho e de uma nova racionalidade instrumental compatível com a sociabilidade
demandada pelo projeto capitalista em curso (HARVEY, 2012).
Deste modo, a resposta capitalista à crise abrange a reestruturação da produção e a
reorganização dos mercados, visando o estabelecimento de um novo equilíbrio, sendo
necessária a reconfiguração do papel das forças produtivas na recomposição do ciclo do
capital. O novo modelo de produção, denominado como modelo japonês ou “toyotismo”,
enfatiza a “flexibilização” da produção e dos processos de trabalho, impulsionado por novas
tecnologias. Segundo Antunes (1996), no processo produtivo toyotista o trabalhador deve ser
polivalente, pois necessita saber operar várias máquinas ao mesmo tempo implicando na
desespecialização do trabalhador, em muitos casos. Quanto à organização do trabalhador, o
autor chama atenção para o “sindicalismo de envolvimento”, o qual o trabalhador deve ser
convencido de que a empresa é a sua casa. Podemos citar, como exemplo, os CCQs que se
fundamentam nessa ideologia de adesão aos ideários empresariais. Por outro lado, as várias
formas de trabalho, de subtrabalho, de subproletarização dos trabalhadores que flexibilizam e
dão efetividade a um modo de produção, são essencialmente destrutivas e também destroem a
mercadoria força de trabalho. Em geral, os trabalhadores terceirizados não têm sindicatos, não
têm direitos e recebem remuneração menor do que a do trabalhador formal, criando-se um
processo de enorme fragmentação da classe trabalhadora.
Com isso, podemos afirmar que a crise estrutural do capital, adentrando os anos de
1980, contribuiu para a implementação de um amplo processo de reestruturação do capital,
objetivando a recuperação de seu ciclo reprodutivo, o que afetou diretamente o mundo do
trabalho. O capitalismo em sua fase monopolista, ao passar para um regime de acumulação
flexível, impacta radicalmente o mercado de trabalho reconfigurando a relação entre os que
estão fora do mercado formal de trabalho e os que se encontram inseridos neste mercado e
introduzindo novas formas de contratações mais “flexíveis” expressas nos empregos precários
e terceirizados (HARVEY, 2012).
A reestruturação produtiva gerou, ainda, um processo destrutivo para a configuração
da classe trabalhadora, uma vez que eliminou postos de trabalho, causando desemprego,
precarização do trabalho e expulsão de trabalhadores do mercado de trabalho formal. De
acordo com Antunes (1999), a tendência de “desproletarização do trabalho industrial fabril” e
a “subproletarização do trabalho” estão presentes nas formas de trabalho precário, parcial,
temporário, subcontratado, terceirizado, vinculadas à economia informal, entre outras
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modalidades. Com isso, o processo de organização do trabalho objetiva a intensificação das
condições de exploração da força de trabalho, reduzindo e/ou eliminando o trabalhador
improdutivo, sendo que suas funções - atividades de manutenção, acompanhamento e
inspeção de qualidade - passam a ser incorporadas ao trabalhador produtivo.
Por meio desta reestruturação ocorreu a eliminação de postos de trabalho, o aumento
da produtividade e a implementação da “qualidade total”, que também fazem parte deste novo
ideário capitalista, baseada na racionalidade instrumental. Para o capital, a exigência é de um
trabalhador superqualificado e/ou polivalente, que tenha capacidade de decisão requerida
pelas novas tecnologias emergentes. Assim, tais transformações no mundo no trabalho
impactam negativamente a classe trabalhadora, tornando-a mais “heterogênea, fragmentada e
complexificada” (ANTUNES, 1999).
O processo de reestruturação produtiva mencionado inicia-se nos países de
capitalismo central em meados da década de 1970 como resposta à crise orgânica do capital.
Nos primeiros anos da década de 1980, a reestruturação produtiva caracterizou-se pela
retração de custos, utilizando a redução da força de trabalho, especialmente a fabril. A
necessidade de elevação da produtividade aconteceu por meio da reorganização da produção,
redução do número de trabalhadores e intensificação da jornada de trabalho dos empregados.
Cabe ressaltar, que este processo foi ideologicamente fortalecido com a reação política do
capital contra o Estado intervencionista e de bem-estar, que seria, supostamente, o causador
da crise, entre outros fatores. Assim, surge o neoliberalismo, que é uma estratégia de classe
frente à crise do capital, associado a uma nova etapa da mundialização financeira. Elementos
como o reforço da ideia de indivíduo, ascensão social através do esforço próprio,
espontaneidade do mercado, entre outros, estão presentes nesta estratégia (ANDERSON,
1995).
Assim, a partir dos anos de 1990, o neoliberalismo ganha forças. Contudo, o processo
de neoliberalização não se desenvolveu de modo único em todos os países capitalistas,
embora esse processo traduza, em linhas gerais, o veículo de restauração do poder da classe
capitalista dominante frente à crise política e econômica. Com isso, cabe demarcarmos o
campo de compreensão do neoliberalismo, sabendo que sua definição é o que os neoliberais
fazem, com qual objetivo e para quem, e não o que eles próprios dizem a respeito deste
projeto. Para os neoliberais,
O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas
que propõe que o bem-estar humano pode ser mais bem provido liberando-se as
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liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura
institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres
mercados e livre comércio (HARVEY, 2012, p.12).

Contudo, para Anderson (2007), o neoliberalismo é ideologia, e não possui “[...] um
poder mágico de persuasão política em si mesmo” (2007, p.375). Com isso, não se coloca
apenas como uma teoria ou ideia, requerendo uma série de práticas materiais como seu
fundamento social. Assim, podemos dizer que a base prática da hegemonia neoliberal
encontra-se na primazia do consumo de bens e serviços mercantilizados, o que exige forte
ação do Estado, e no aumento da especulação como um eixo central de atividade econômica
em mercados financeiros em nível mundial.
A partir destes elementos podemos concluir que a constituição do neoliberalismo
reforça a responsabilização do indivíduo por seu sucesso ou fracasso e preconiza um Estado
retraído frente a intervenções nas políticas públicas. Neste âmbito, cabe ao Estado criar
condições favoráveis para a restauração do poder das classes dominantes. Porém, estas
condições se dão em meio a tensões e contradições emergentes na sociedade, através do
embate entre frações da classe trabalhadora e das dominantes, e no interior delas próprias. As
lutas de classes expressam que, por um lado, o Estado neoliberal deve exercer o seu poder de
classe em prol da acumulação capitalista e, por outro lado, implementar medidas que
amenizem as convulsões sociais.
Com isso, o neoliberalismo necessita lançar mão de meios que permitam a sua
instauração. Deste modo, existe a construção do consentimento político recorrendo às
influências ideológicas de tradições e valores culturais, difundindo a ideia da valorização
positiva das liberdades individuais e utilizando o aparato estatal para persuasão, mas também
com o uso da força. As influências ideológicas, por exemplo, se desenvolvem por meio dos
meios de comunicação e nas instituições como igrejas, escolas, entre outras (HARVEY,
2012). Esses aspectos fazem-nos reconhecer que o Estado neoliberal, nessa perspectiva,
[…] deve favorecer fortes direitos individuais à propriedade privada, o regime de
direito e as instituições de mercados de livre funcionamento e do livre comércio.
Trata-se de arranjos institucionais considerados essenciais à garantia das liberdades
individuais. O arcabouço legal disso são obrigações contratuais livremente
negociadas entre os indivíduos juridicamente configurados no âmbito do mercado. A
santidade dos contratos e o direito individual à liberdade de ação, de expressão e de
escolha têm de ser protegidos. O Estado tem, portanto, de usar o seu monopólio dos
meios de violência para preservar a todo o custo essas liberdades […] (HARVEY,
2012, p.75).
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Com relação às economias dependentes latino-americanas o padrão neoliberal de
desenvolvimento ganha impulso nos anos de 1980 e se consolida nos anos de 1990, através do
redimensionamento das relações de dependência ao desestruturar as políticas de substituição
de importações e criar formas da América Latina vincular-se à economia mundial. Com isso,
principalmente nos anos de 1990, a estrutura protecionista é dissolvida em favor da
liberalização comercial, financeira e da valorização do câmbio. Os impactos dessa
organização são: baixas taxas de crescimento econômico; desnacionalização e destruição dos
segmentos de maior valor agregado do aparato produtivo; e aprofundamento da
superexploração do trabalho (MARTINS, 2005).
Podemos citar como exemplo, a este respeito, que embora o Estado implemente
políticas sociais, não se consegue evitar a precarização dos salários e das condições gerais de
trabalho e de vida da maioria da população latino-americana. Isso porque a perda de poder
aquisitivo dos assalariados na dinâmica do mercado interno e a precarização em geral a que
aludimos, são constitutivas da própria natureza do novo padrão exportador de especialização
produtiva. Assim, a reprodução do capital nas economias dependentes recupera a exploração
redobrada nesta região e gera estruturas produtivas separadas nas necessidades da classe
trabalhadora (OSÓRIO, 2012).
A particularidade brasileira diante deste contexto, dada a sua característica enquanto
economia capitalista dependente, se expressa por meio do processo de expropriação. Segundo
Fontes (2010) este processo não se reduz apenas a um fenômeno econômico, haja vista que
possui um sentido social, ou seja, “[...] trata-se da imposição de uma lógica da vida social
pautada pela supressão de meios de existência ao lado da mercantilização crescente dos
elementos necessários à vida” (2010, p.88). Neste sentido, a expropriação se expressa na
supressão das condições de existência dos trabalhadores e sua inserção mediada pelas relações
mercantis e não somente aos meios de produção dos camponeses e trabalhadores do campo.
No capitalismo contemporâneo a forma pela qual se subtrai dos trabalhadores as
condições materiais que o possibilitam deixar de vender a sua força de trabalho e que
asseguram a sua subsistência como, por exemplo, as aposentadorias, o seguro-desemprego,
pensões, entre outros, também representa uma forma de expropriação. Outros exemplos de
expropriação são vivenciados pelos trabalhadores por meio da supressão ou redução do direito
ao trabalho, evidenciados pela precarização, terceirização e a realização de trabalhos
desprovidos de direitos (bolsas, contratos de curta duração, etc.). No campo da saúde e
previdência, as expropriações revelam-se por meio da redução dos sistemas públicos e
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expansão dos sistemas privados. Entende-se, assim, que tal processo não objetiva
necessariamente “proteger” o trabalhador, mas “[...] limitar o aumento das despesas públicas
pela via da restrição/redução dos direitos, estimular a oferta mercantil desses serviços e
assegurar a subsunção do trabalho nesse contexto de ofensiva do capital” (BOSCHETTI,
2016, p. 132).
Na política de assistência social, como tratamos ao longo deste trabalho, as
expropriações se manifestam desde a “velha” concepção desta enquanto um favor e não
direito, até o fato dos programas e projetos, sobretudo as transferências de renda, estarem
focalizados nas camadas mais empobrecidas da população revelando a necessidade de
apreendermos as mediações que atravessam esta política, o contexto em que se dá e os
sujeitos envolvidos.
Tendo em vista a perspectiva de que as experiências vivenciadas no âmbito no
trabalho no SUAS interferem no modo pelo qual a política de assistência social se
operacionaliza, nos apropriamos da concepção de educação permanente a qual permite a
valorização do processo ensino-aprendizagem para além dos paradigmas formais, bem como
impulsiona a busca por respostas a partir das experiências/saberes produzidos tanto por
trabalhadores, quanto por usuários dos serviços prestados. Cabe salientar, que o nosso intuito
não é considerar a educação permanente como uma panaceia aos limites e desafios existentes
na política de assistência social e já abordados no presente trabalho, mas pode se configurar
como uma estratégia possível ao fortalecimento dos trabalhadores, à melhoria dos serviços
prestados e à relativa superação de relações verticais, autoritárias e desiguais. Com base nas
discussões até aqui arroladas sobre o padrão de desenvolvimento capitalista brasileiro, a
constituição histórica da política de assistência social e sua interface com o trabalho, bem
como os limites e desafios apontados, intencionamos no Capítulo seguinte refletir sobre as
experiências de educação permanente para os trabalhadores do SUAS, a partir de reflexões
contidas nos trabalhos acadêmicos pesquisados.
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CAPÍTULO 3 – AS EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS:
UM ESTUDO A PARTIR DE PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

3.1 Procedimentos metodológicos da pesquisa e perfil dos autores

A fim de procedermos ao estudo sobre a educação permanente no SUAS e levando-se
em consideração os limites e possibilidades ao longo da construção deste trabalho, elegemos a
pesquisa bibliográfica como principal instrumento de pesquisa referente ao tema. A pesquisa
objetiva, fundamentalmente, analisar os relatos das experiências de educação permanente e
com isso intencionamos trazer à luz algumas reflexões sobre a concepção dos profissionais,
pesquisadores e docentes sobre o tema.
Sendo assim, ao longo deste item propomos elucidar a trajetória dos procedimentos
metodológicos os quais lançamos mão e apresentar um breve perfil dos autores dos trabalhos
analisados.
Objetivando operacionalizar a pesquisa recorremos a diversas bases de dados virtuais,
tais como banco de teses e dissertações da CAPES, anais de eventos e revistas eletrônicas.
Cabe destacar que, conforme elucidamos na apresentação do trabalho, ao justificá-lo, o tema
educação permanente no âmbito do SUAS é bastante recente, o que faz com que as produções
a respeito ainda sejam escassas.
Destacamos, ainda, que a pesquisa abarcou produções na área do Serviço Social em
virtude do protagonismo desta profissão desde as ações iniciais em torno da assistência social,
bem como devido a nossa experiência profissional como assistente social inserida nesta
política. No decorrer da produção deste trabalho, observamos que a totalidade das produções
bibliográficas sobre educação permanente no SUAS são oriundas da área de Serviço Social,
assim como as experiências do CapacitaSUAS, por exemplo, estão vinculadas às escolas e/ou
faculdades de Serviço Social.
Outro dado importante é que a pesquisa manteve o foco na educação permanente para
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os trabalhadores no âmbito do SUAS em geral, com ênfase nos relatos de experiências
vivenciadas. Ou seja, não reduzimos a busca à educação permanente de assistentes sociais,
mas a ampliamos para os trabalhadores do SUAS. Caso reduzíssemos, nosso acervo de
pesquisa seria ainda mais diminuto.
A pesquisa bibliográfica ocorreu entre os meses de abril e maio de 2018. Utilizamos,
inicialmente, o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, realizando a busca simples com
o seguinte tema “educação permanente”. Ao buscarmos este termo encontramos um
quantitativo muito ampliado, totalizando 161.622 trabalhos de diversas áreas. Realizamos
então uma nova busca com o termo “educação permanente”, com o sistema de filtro por
grande área (Ciências Sociais Aplicadas) e área de conhecimento (Serviço Social, Serviço
Social Aplicado e Fundamentos do Serviço Social). Consideramos para a busca os anos de
2009 a 2017, em virtude dos marcos regulatórios da política de assistência social como a
NOB/SUAS (2005) e NOB-RH/SUAS (2006) e possíveis produções de egressos dos
programas de pós-graduação. Assim, chegamos a 595 resultados e desses, selecionamos 3
trabalhos, que versavam diretamente sobre nosso tema de estudo. Cabe destacar que vários
trabalhos abordavam a educação permanente, mas na área da saúde.
Realizamos a busca, também, nos periódicos Capes, inserindo inicialmente o termo
“educação permanente” encontrando 4.821 resultados. Em uma nova busca inserimos o termo
“educação permanente no Sistema Único de Assistência Social” e alcançamos 531. No
entanto, nenhum destes estavam relacionados ao nosso tema, sendo vários com temas
vinculados à área da saúde.
Posteriormente verificamos a base de dados do Scielo, a qual contém periódicos
indexados relacionadas a diversos temas. Utilizamos como palavra-chave o termo “educação
permanente” e como critérios para busca, os seguintes filtros: Brasil; todos periódicos;
português; de 2009 a 2016, pois não havia disponível a opção do ano de 2017. Foram
encontrados 920 resultados, contudo nenhum relacionado à assistência social. Realizamos
outra busca cuja palavra-chave utilizada foi “educação permanente e SUAS” e os filtros:
Brasil; todos periódicos; português; de 2009 a 2016. Todavia, nenhum resultado foi
encontrado.
Com relação aos anais pesquisamos os principais eventos relacionados à política
social, políticas públicas e Serviço Social, realizados após a publicação da PNEP/SUAS em
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201367.
Na pesquisa aos anais do Encontro Internacional de Política Social e Encontro
Nacional de Política Social - ENPS68 entre os anos de 2015 a 201869 usamos as palavraschave: educação permanente; SUAS; CapacitaSUAS. No total foram encontrados 6
resultados: nenhum em 2015; 2 em 2016, sendo 1 comunicação oral e 1 relato de experiência;
1 relato de experiência em 2017; e 3 comunicações orais em 2018.
Nos anais da Jornada Internacional de Políticas Públicas - JOINPP70 de 2015 e 2017
utilizamos as mesmas palavras-chave referidas acima e encontramos 3 resultados, todos de
2015, os quais são 1 mesa coordenada e 2 comunicações orais.
Na pesquisa aos anais do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço - ENPESS71
de 2014 e 2016 mantivemos as palavras-chave citadas e encontramos 4 resultados, todos em
2016, sendo 2 pôsteres e 2 apresentações orais. Contudo, não tivemos acesso ao CD do evento
realizado em 2016, o que inviabilizou o acesso ao conteúdo dos trabalhos. O quadro a seguir
apresenta uma síntese quantitativa da pesquisa realizada:

Acervo bibliográfico encontrado
Produção
Bibliográfica

Anais de Eventos
Comunicação

Relato de

Mesa72

Tese

Dissertação

Oral

Experiência

Coordenada

1

2

8

2

1

Pôster

2

Total: 16
Fonte: Tabela organizada pela autora com base na pesquisa bibliográfica realizada no Banco de Teses e
Dissertações CAPES; Periódicos Scielo; Periódicos CAPES; Anais do ENPS; Anais da JOINPP.

Cabe destacar que não buscamos realizar uma análise comparativa quanto à
67 Não realizamos pesquisa ao Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais - CBAS, pois nos centramos em
encontros de pesquisadores.
68 Este evento ocorre anualmente sob a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Política Social da
Universidade Federal do Espírito Santo (PPGPS/UFES).
69 Não encontramos os Anais do II Encontro Internacional de Política Social e IX Encontro Nacional de Política
Social realizado em agosto de 2014 no Espírito Santo.
70 As edições da Jornada ocorrem a cada 2anos sob a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas da Universidade Federal do Maranhão (PPGPP/UFMA).
71 Este Encontro acontece a cada 2 anos em diferentes estados do país e é promovido pela Associação Brasileira
de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS.
72 Esclarecemos que esta mesa coordenada foi composta por 3 artigos os quais 2 se referem diretamente à
educação permanente, porém contabilizamos como 1 produção encontrada embora tenhamos analisado os 2
artigos.
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participação do tema estudado no universo mais amplo de trabalhos que abordam a área da
assistência social. Aqui, nossa preocupação foi levantar os trabalhos que abordam
especificamente o tema “educação permanente no SUAS”, para, em seguida, realizarmos uma
análise qualitativa dos mesmos.
Do total de 16 trabalhos encontrados, analisamos as 3 produções bibliográficas ( 1 tese
e duas dissertações) e, dentre os anais de eventos (13 trabalhos), examinamos 9, devido aos
entraves relatados como não acesso ao aos Anais contidos em CD. Os trabalhos não
analisados se referem a 2 pôsteres e 2 comunicações orais. Assim, dos 16 trabalhos
encontrados analisamos 12.
Ao longo da produção deste trabalho expomos a dificuldade de encontrar referências
bibliográficas sobre o tema e uma breve análise com relação à quantidade dos resultados
encontrados indica que os debates em torno da educação permanente para os trabalhadores do
SUAS é incipiente e necessita ser fomentado pelas universidades e pelos trabalhadores e
gestores da política de assistência social. Com isso, consideramos importante traçarmos um
sucinto perfil dos autores dos trabalhos encontrados, a fim de refletirmos sobre formação e
experiência profissional destes.
Realizamos consulta à plataforma do currículo lattes entre os meses de junho/julho de
2018 para realizar a pesquisa e traçamos como indicadores: Gênero; Graduação (área);
Titulação máxima; Atuação (Docência/Assistente Social); Cargo de Gestão; Local de atuação
(Unidade Federativa); Instituição de Ensino Superior – IES onde realizou o trabalho.
Cabe ressaltar que não nos debruçamos na análise do currículo de cada autor na
íntegra, relatando apenas os dados atuais. Os nomes dos respectivos autores e os títulos dos
trabalhos constarão em nossa bibliografia.
Apresentamos, assim, um panorama do perfil dos autores baseado na porcentagem da
maioria a fim de otimizar a nossa exposição. No total foram 22 autores, no entanto
conseguimos acessar apenas o currículo de 16, representando o universo de 100%, devido a
não encontrarmos o restante na base da plataforma lattes. Deste total, 91% são do gênero
feminino. Quanto à Graduação (área) a maioria é formada em Serviço Social, totalizando
75%. Na titulação máxima, 37% possui doutorado e 31% mestrado. Com relação à atuação
62% têm experiência em Docência. Quanto ao Cargo de Gestão 75% possui tal experiência.
Dentre os locais de atuação (Unidade Federativa) os resultados foram diversos: Maranhão,
Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Também foram
variados os resultados com relação às IES onde se realizaram os trabalhos: Pontifícia
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Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, Universidade de Brasília – UnB,
Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS.
Os dados apresentados demonstram que as mulheres representam sujeitos importantes
no âmbito da produção do conhecimento e, em sua maioria, colocam-se na linha de frente
para a execução e avaliação da política de assistência. Cabe destacar que um dos autores do
sexo masculino é estagiário de Serviço Social.
Observamos, ainda, o protagonismo do Serviço Social principalmente em
universidades públicas, expresso por meio dos cursos de graduação, pós-graduação e eventos,
em promover o debate em torno da implementação das políticas sociais brasileiras e da
educação permanente no SUAS.
Outro dado interessante é que o debate sobre a educação permanente no SUAS tem se
dado em diversas unidades federativas do país, o que pode representar um ganho no sentido
de repensar a efetivação da política de assistência social e sua relação com os recursos
humanos necessários a sua execução, na tentativa de promover a valorização e fortalecimento
dos trabalhadores e a melhoria dos serviços prestados aos usuários.
Contudo, reconhecemos que ainda há um longo caminho a ser percorrido, dado a
reduzida quantidade de produções encontradas e alguns pontos desfavoráveis à compreensão
do que é e como se dá a educação permanente. Conforme abordamos ao longo deste trabalho
a temática sobre educação permanente, sobretudo no SUAS, é algo ainda incipiente e que
necessita ser fortalecida e propagada entre trabalhadores, gestores, usuários; isto implica em
toda uma reorganização da dinâmica dos processos de trabalho, das rotinas institucionais, da
“visão de mundo” dos sujeitos envolvidos, entre outros fatores que levem de fato a
transformações substantivas na execução dos serviços.

3.2 Análise dos trabalhos sobre as experiências de educação permanente no SUAS

Este item destina-se a apresentar os resultados de nossa pesquisa no intuito de abordar
como a educação permanente no SUAS vem sendo analisada nas produções bibliográficas
levantadas, bem como relacioná-la aos desafios, contradições e perspectivas no âmbito da
política de assistência social. Buscamos apreender como e onde se deram as experiências de
educação permanente e quais foram seus impactos, do ponto de vista das próprias autoras,
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levantando as principais questões sobre o tema articuladas ao que discorremos ao longo desta
dissertação.
A primeira produção bibliográfica analisada é uma tese de Doutorado em Serviço
Social defendida em 2015 no Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da
PUC/SP. Possui como objeto discorrer sobre os nexos entre educação em serviço e trabalho
institucional do SUAS e com isso introduz o debate reconhecendo que é fundamental
apreender todo o processo de institucionalização da política e assistência social e a concepção
da assistência social enquanto direito, que impõem aos trabalhadores desta política uma
postura que rompa com práticas conservadoras. Enfatiza, ainda, a importância do processo de
regulação, a partir da LOAS, PNAS, NOBs, entre outras.
A tese divide-se em três Capítulos, os quais tomaremos os aspectos gerais e mais
importantes no que se refere à concepção de educação permanente no SUAS. Na parte
introdutória nota-se que a autora, ao falar em gestão democrática, expõe um fator importante
com relação à NOB-RH/SUAS. Refere-se à importância do concurso público, afirmando que
a estabilidade é condição necessária para a operacionalização da política de assistência social,
contudo não consolida a dimensão qualitativa esperada. Sendo assim, identifica que a gestão
do trabalho se fundamenta em dois dispositivos: a capacitação continuada e o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários – PCCS. E para verificar como vem se efetivando esses
dispositivos, a nível nacional, examina as deliberações das Conferências Nacionais de
Assistência Social, entre os anos de 1995 a 2013. A partir deste exame identifica que três
vetores são reiterados: a) definição de constituição de equipe multidisciplinar; b) garantia de
transferência de recursos federais e estaduais para pagamento de profissionais que atuam nos
municípios; c) elaboração e implementação de política nacional de capacitação continuada.
Importante agregar a este debate sobre a gestão do trabalho, questões fundamentais
que historicamente incidiram, e incidem, na realização do trabalho em todas as esferas. Uma
delas é a interface das transformações no mundo do trabalho com o modo de produção
capitalista, considerando, sobretudo, suas crises cíclicas e as formas de superá-las. Conforme
abordamos no Capítulo 1 desta dissertação a reestruturação produtiva após os anos de 1980
representou a tentativa de estabelecer um novo equilíbrio ao sistema capitalista, por meio de
reorganização das forças produtivas na recomposição do ciclo de reprodução do capital, tanto
na esfera da produção (economia) como na das relações sociais (política). Isto implicou,
segundo Mota (2012), na formação do consenso que buscou transformar o cidadão de direitos
num consumidor, os trabalhadores em empreendedores e os desempregados em “clientes” da
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assistência social.
Esta problematização faz-se necessária para compreendermos a inversão de papéis dos
sujeitos envolvidos na política de assistência social, resultando na fragilização dos
trabalhadores enquanto classe e da própria assistência social enquanto política pública.
Outra questão que merece destaque refere-se ao debate em torno do orçamento público
destinado às políticas sociais e, consequentemente, ao pagamento de recursos humanos. Cabe
compreendermos que o orçamento é um espaço de disputa entre as diferentes frações da
classe dominante e implica, diretamente, no processo de rotação do capital – objetivando sua
valorização e acumulação e articulando produção e reprodução social - sob a gerência do
Estado. De acordo com Behring (2012), o Estado viabiliza a rotação do capital em vários
ramos da produção, por exemplo, através da construção de estradas, investimentos, indústria
bélica, etc. E, com relação à política social contemporânea, a alocação do fundo público, na
área social, tem se destinado fundamentalmente aos programas de transferência de renda, sob
a lógica do estímulo ao consumo, mantendo os níveis de rotação do capital na produção e
circulação em ramos industriais de massa.
Podemos somar a este fator a expropriação do orçamento da Seguridade Social ao
serem transferidos recursos públicos ao setor financeiro. Apresentamos dados em nosso
trabalho que demonstram que, em 2011, por exemplo, 45% dos recursos do orçamento geral
da União (R$ 708 bilhões) foram desvinculados para o pagamento dos juros da dívida,
enquanto foram destinados apenas 4,07% para a saúde, 2,99% para a educação e 2,85% para a
assistência social (BOSCHETTI, 2012). Embora não tenhamos dados que expressem esta
redução de gastos públicos especificamente no âmbito dos recursos humanos, podemos inferir
que tal fator incide na implementação da NOB-RH/SUAS que prevê, por exemplo, a
desprecarização dos vínculos de trabalho por meio da contratação via concurso público.73
Com relação à institucionalização da política de assistência social, a autora estabelece
a necessidade do fortalecimento de nexos entre o ato profissional e certo domínio de
conhecimentos específicos, e demanda ser operacionalizada por meio das equipes de
referência, inseridas em um trabalho coletivo/interdisciplinar que é uma construção e não algo
dado: “[...] na assistência social, a mudança que o trabalho social deve produzir é a passagem
das objetivações como carente, necessitado e tutelado para a objetivação de uma concepção
73 De acordo com a NOB-RH/SUAS “[…] a gestão do trabalho no âmbito do SUAS deve também: (i) garantir a
'desprecarização' dos vínculos dos trabalhadores do SUAS e o fim da tercerização; (ii) garantir a educação
permanente dos trabalhadores; (iii) realizar planejamento estratégico; (iv) garantir a gestão participativa com
controle social; (v) integrar e alimentar o sistema de informação” (FERREIRA, 2011).
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política e ética que reconhece a necessidade coletiva de proteção social do usuário”
(FERREIRA, 2015, p.24)
Considerando o contexto brasileiro, a institucionalização da assistência social
enquanto política pública está imbricada de contradições e disputas estabelecidas
historicamente. Durante o percurso de nossa análise sobre a constituição do padrão de política
social, com ênfase na política pública de assistência social, discorremos sobre o capitalismo
dependente e a concepção de Estado, como forma de compreender a totalidade histórica e
dialética que permeia a assistência social.
Sob uma perspectiva crítica percebemos que é fundamental apreender a formação
capitalista dependente do Estado brasileiro, o qual estabeleceu uma parceira com as
burguesias hegemônicas, ainda que na qualidade de sócio menor e subordinado, a fim de
promover e fortalecer o desenvolvimento capitalista (FERNANDES, 1975).
No item 1.2 desta dissertação, discorremos sobre como esta relação se expressou(a),
no âmbito das políticas sociais a partir dos anos de 1930, e perpassou(a) todo o processo
histórico de consolidação do padrão de proteção social brasileiro, os quais destacamos a
seguir: políticas de massas vinculadas à política de acumulação que não exacerbasse as
desigualdades a ponto de torná-las ameaçadoras à ordem vigente; processo de industrialização
pelo alto, fortalecendo aparatos militares e burocráticos de dominação e coerção estatais e
transferindo para setor privado grande parte da mais-valia produzida e agindo favoravelmente
ao desenvolvimento do capitalismo no país; Estado corporativista e burguês, relacionado ao
peleguismo, à cooptação dos sindicatos e a uma “cidadania regulada”; do modelo assistencial
destinado aos que estavam fora do mercado de trabalho, através de ações filantrópicas e
assistenciais e do modelo de seguro social baseado no corporativismo profissional; ideologia
nacional-desenvolvimentista, que se instaurou com a expansão do capital estrangeiro através
de uma proposta burguesa e obteve consenso de segmentos da classe trabalhadora, por meio
de concessões; período ditatorial de 1964, o aparelho estatal reorganizou-se para servir à
iniciativa privada e favorecer a adequação do espaço econômico, político e social às
necessidades de expansão capitalista; adoção do receituário neoliberal onde, por exemplo, as
ações em torno das políticas sociais são prescritas pelos países capitalistas centrais, em
especial os EUA.
Não obstante considerarmos necessário pensar que o trabalho no âmbito da assistência
social deve ser construído na perspectiva do direto, para além da caridade e da benesse, cabe
contextualizarmos que a consolidação desta enquanto política ultrapassa os limites da própria
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assistência social uma vez associada a um contexto mais amplo como expomos na parte
inicial de nosso trabalho.
Ainda com relação à educação permanente, a autora destaca o Plano Decenal (20052015), com ênfase para as metas nacionais (2007-2015) relacionadas ao campo da educação
permanente e para a VII Conferência em 2009, que teve como mote a valorização dos
trabalhadores. Aponta que os dados do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de
Assistência Social - IGD-SUAS e do Censo SUAS 2014 atestam que o processo de
capacitação de fato está ocorrendo em todo país.
A partir destes dados a autora inicia o primeiro Capítulo da tese expondo o objetivo do
mesmo, qual seja: apresentar o objeto da pesquisa – adensamento dos nexos entre educação
em serviço e trabalho institucional no SUAS – na face de seus atores reais, que lutam em
arenas diversas – nas gestões municipal, estadual e federal – por projetos nem sempre
convergentes. Discorre sobre o processo de institucionalização da política de assistência
social, a produção histórica de sujeitos concretos, que envolve e mobiliza diferentes
instituições. Uma questão relevante é a forma de participação dessas instituições na
construção social e dos seus horizontes no SUAS, que envolve, também, construções técnicas
e políticas em curso, conflitos éticos, perguntas em busca de respostas, ações represadas por
medos, inseguranças e arbitrariedades.
A fim de compreender tais construções a autora realiza sua pesquisa de campo por
meio de encontros coletivos com trabalhadores do SUAS. O encontro denominado “Encontro
Regional Sudeste sobre trabalho social com família no SUAS” teve início em 2014 e gerou
encontros nas cinco regiões do país, tendo ocorrido em São Paulo, com o objetivo de ouvir os
trabalhadores e gestores a respeito dos modos como as orientações do SUAS materializam-se,
de acordo com as especificidades regionais. A autora participou como relatora e narra em sua
tese as falas dos participantes utilizando um roteiro/cenas teatrais.
Os

trabalhadores

envolvidos

(assistentes

sociais,

psicólogos,

pedagogos)

empreenderam um debate com relação ao trabalho executado pelas equipes de referência do
SUAS, nos Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e Centro de Referência
Especializado de Assistência Social - CREAS. Durante a discussão foram levantadas questões
relacionadas aos limites e possibilidades em torno do trabalho social com família, tais como: a
compreensão sobre o fortalecimento de vínculo (estratégias de intervenção e necessidade de
superar práticas ainda conservadoras); a concepção com relação aos usuários dos serviços
(carente x cidadão), sendo primordial definir e compreender as atribuições de cada
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equipamento e dos técnicos, eleger e alcançar o público prioritário, bem como fortalecer e
melhorar a qualidade dos serviços e programas sociais; a rotina de funcionamento das
equipes, dada atenção à importância do planejamento, dos registros, além da problematização
em torno da rotatividade de profissionais que impacta o acompanhamento/trabalho social.
No decorrer desta experiência coloca-se como relevante a pedagogia da
problematização,74 a fim de compreender o processo de construção coletiva das demandas
oriundas do encontro ocorrido. A problematização é a primeira produção coletiva na educação
permanente: logo, a adoção da pedagogia da problematização permite tornar visíveis as
incertezas e dilemas do cotidiano e reconhecer que educadores, gestores e trabalhadores são
corresponsáveis pelo mapa de questões a serem trabalhadas nos processos de educação
permanente.
A problematização é um exercício político de combate ao exercício do saber-poder
como forma de sujeição […]. Exige, portanto, deslocamentos nos modos de pensar e
agir, dentro de um espaço e tempo específicos, para produzir respostas
(contingentes) ou propostas (viáveis) diversas daquelas inicialmente consideradas
como dadas e imutáveis por ser, supostamente, a expressão da verdade ou
'realidade'” (FERREIRA, 2015, p.90-91).

Assim, “[...] a pedagogia da problematização é capaz de produzir nexos mais
consistentes entre educação e trabalho no SUAS. Com isso, eles não se limitam a transmitir
conhecimentos, normas e procedimentos” (FERREIRA, 2015, p.92). Consoante ao que
discorremos na introdução de nosso trabalho, essa concepção vem de encontro à perspectiva
adotada pela educação continuada a qual se pauta na pedagogia da transmissão (geralmente
através de aulas, conferências, palestras; em locais diferentes dos ambientes de trabalho). A
pedagogia da problematização coaduna com a perspectiva da educação permanente a qual
lança mão da pedagogia centrada na resolução de problemas (geralmente através da
supervisão dialogada, oficinas de trabalho; efetuada nos mesmos ambientes de trabalho)
(RIBEIRO e MOTA, 1996). Tal perspectiva objetiva transformar a concepção hegemônica
tradicional centrada no professor e na transmissão de conteúdos, para uma concepção
construtivista que permita a interação e a problematização das práticas e dos saberes
(CECCIM, 2005a).
No Capítulo 2 da tese a autora explora a força instituinte do Decálogo dos Direitos
74 A autora discorre sobre a concepção da pedagogia da problematização para alguns autores, com enfoque em
Dewey e Paulo Freire. De um modo geral, a educação é concebida como uma experiência reflexiva contínua,
motivada sempre por perguntas; é um processo dialético onde o educador educa e é educado; a adoção da
pedagogia da problematização reconhece que educadores, gestores e trabalhadores do SUAS são corresponsáveis
pelo quadro de questões a serem trabalhadas nos processos de educação permanente.
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Socioassistenciais, aprovado na V Conferência Nacional de Assistência Social em 2005,
tomando como ponto de partida o 5º direito socioassistencial75 o qual pressupõe a afirmação
de que os usuários têm direito aos processos de educação permanente, uma vez que este
direito envolve o atendimento por profissionais qualificados, capacitados e permanentes.
Contudo, a autora expõe alguns entraves que perpassam a gestão do trabalho, que geram
conflitos e podem produzir tensões criativas ou reiteração de desigualdades, tais como: o nível
de escolaridade; as profissões e vínculos empregatícios; as atribuições/funções exercidas;
além de origem de classe, raça, idade, religião, formação, entre outros.
Neste âmbito, aponta que a educação permanente pode acontecer em diversos espaços,
a fim de alcançar aos diferentes segmentos profissionais: 1) participação em espaços coletivos
nos quais a construção da pauta da assistência social pode ocorrer; 2) ampliação de
referências bibliográficas que tragam novas perspectivas para o pensamento e para a ação; 3)
troca de experiências em espaços inventados, rodas de conversa, encontros, oficinas, entre
outras atividades.
Em análise aos relatos dos profissionais participantes do encontro ocorrido, avalia que
a concepção de pobreza (que define a concessão de benefícios) parece se confrontar com a
concepção de vulnerabilidade social (que orienta o acesso aos serviços socioassistenciais).
Relaciona este fator à importância de compreender o processo de instituição da política de
assistência social a partir de 1995 por meio dos debates empreendidos durante as
Conferências que têm sido espaços instituintes na trajetória da política de assistência social.
Cabe-nos destacar a importância da concepção de pobreza associada ao processo de
instituição da política de assistência social, porém faz-se necessário articular esse debate a um
contexto mais amplo relacionado ao modo de produção capitalista. Isto significa que pensar,
conforme o fizemos no Capítulo 1 desta dissertação, sob uma perspectiva crítica, que a
pobreza está relacionada à produção da riqueza, ou seja, o amadurecimento e manutenção do
sistema capitalista, em sua fase monopólica, dependem da coexistência de contradições como,
por exemplo, trabalho escravo e desenvolvimento da indústria, barbárie e civilização,
concentração de renda e pobreza (NOVACK, 1988). Contudo, no contexto neoliberal

75 O 5º direito socioassistencial refere-se ao: Direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade:
Direito, do usuário e usuária, da rede socioassistencial, à escuta, ao acolhimento e de ser protagonista na
construção de respostas dignas, claras e elucidativas, ofertadas por serviços de ação continuada, localizados
próximos à sua moradia, operados por profissionais qualificados, capacitados e permanentes, em espaços com
infra-estrutura adequada e acessibilidade, que garantam atendimento privativo, inclusive, para os usuários com
deficiência e idosos. Disponível em < http://www.mds.gov.br/cnas/vii-conferencia-nacional/decalogo_24-112009.pdf/download> Acesso em 28 de julho de 2018.
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brasileiro – endossado pelas prescrições dos organismos internacionais – foi disseminada uma
concepção de pobreza naturalizada e individualizada, esvaziada de historicidade e
desvinculada do processo de produção e reprodução da riqueza. Segundo Mauriel (2013), as
políticas sociais, neste sentido, são entendidas como políticas de combate à pobreza, e esta,
por sua vez, é compreendida no âmbito individual e como algo próprio da constituição da
sociedade. Fica evidente, neste âmbito, a naturalização da pobreza e da realidade social,
associada à individualização. Com isso, as políticas sociais são refuncionalizadas com o
intuito de promover, nas camadas mais empobrecidas, habilidades que as façam ampliarem as
suas liberdades e gerar suas próprias rendas. Deste modo, torna-se fundamental
compreendermos ambas as concepções de pobreza a fim de situarmos de forma crítica a sua
relação com a política de assistência social.
Com relação ao direito do usuário de acessar serviços ofertados por equipes
capacitadas, a autora afirma que isto indica que o trabalho nos serviços é baseado no
“domínio” de certos conhecimentos. Sendo assim, a necessidade de aprofundamento de
conceitos e compreensões na PNAS/2004 são apenas indicações da diretriz a ser seguida no
SUAS. De acordo com as narrativas, “[...] é possível afirmar que o processo de
institucionalização do SUAS ainda não produziu condições para que, coletivamente, seja
possível definir padrões de qualidade dos serviços ou indicadores que expressem o alcance
das seguranças por eles provido” (FERREIRA, 2015, p.118).
Esta afirmação nos remete às experiências de educação permanente na medida em que
os conhecimentos adquiridos nestas experiências interagem com os conhecimentos já
adquiridos, não bastando apenas dominar um conteúdo, mas é preciso servir-se dele
articulando diferentes saberes a fim de construir planos de intervenção, de acompanhamento e
buscar atender às demandas dos usuários das políticas sociais. Ainda que haja a articulação
entre estes saberes, faz-se necessário a aproximação destes profissionais com a realidade
social na qual estão inseridos, para além da escuta e da interpretação das demandas dos
usuários (FERNANDES, 2016).
A partir do encontro realizado com os trabalhadores do SUAS (técnicos e gestores) e
de acordo com as narrativas dos mesmos no que se refere ao processo de educação
permanente, a autora, no Capítulo 3, relata outras duas experiências realizadas em São Paulo:
Grupo de Trabalho Técnico – GTT em Atibaia e Grupo de Estudos e Capacitação Continuada
para Trabalhadores do SUAS – GECATS em Franca, os quais participaram assistentes
sociais, psicólogos e advogado. A primeira experiência desenvolveu-se em 2009, quando foi
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instituído o GECATS na região de Franca e reúne 23 municípios. Este Grupo oferta
capacitações de atualização e supervisão técnica aos municípios e, conforme os relatos, há
troca de experiências, palestras informativas, grupos de estudos, estratégias de disseminação e
comunicação.
O GTT foi instituído em 2014 em Atibaia por meio da iniciativa de assistentes sociais
e psicólogos dos CRAS, CREAS e Centro Pop. As reuniões acontecem quinzenalmente e têm
duração de seis horas. Os relatos abordam questões como: o encontro possui característica
informal; abordam a compreensão sobre trabalho coletivo; realizam leitura de legislações;
apresentam o trabalho que realizam; praticam o exercício coletivo para mapear os territórios.
Para a autora a narrativa dos participantes do GECATS expressa mudanças no
diagrama de forças entre equipes estaduais e municipais, uma vez que viabiliza o diálogo
entre os municípios. O exemplo da leitura compartilhada de um artigo que se aproxime da
realidade, com participação de sua autora, desencadeia o processo de educação permanente e
leva os sujeitos à troca de experiências, à produção de saberes.
No que se refere ao GTT a autora menciona mudanças no diagrama de forças entre
trabalhadores e equipe de gestão. Relata que, de acordo com relato de seus participantes, o
Grupo formou-se a partir de motivações que perpassam o crescimento das equipes em virtude
de recente concurso público, à época; a sensação de insegurança e isolamento diante das
situações concretas com as quais a equipe lida no cotidiano profissional; o sentimento de
valorização do trabalho social trazido pela institucionalidade do SUAS e as demandas de
atualização decorrentes da ampliação e aprimoramento dos serviços socioassistenciais; e a
necessidade de mudar práticas profissionais e atitudes perante os usuários.
A autora elenca tensões presentes no cotidiano profissional e as discute com os
profissionais, quais sejam: a) tensões entre o aumento do número de trabalhadores nos
serviços socioassistenciais e ausência de espaços de troca e produção de consensos entre eles
a respeito de como conduzir o trabalho; b) tensões entre as demandas que foram
historicamente atribuídas à assistência social (e para o profissional assistente social) e as
demandas que são construídas coletivamente (pelas equipes e junto com os usuários); c)
tensões entre necessidade de estar atualizado e obter acesso às informações (educação
continuada) e necessidade de mudar práticas de atenção aos usuários dos serviços (educação
permanente).
As tensões elencadas nos remetem ao movimento histórico e dialético que atravessa o
cotidiano profissional e implica na importância da construção e fortalecimento de espaços
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participativos e de valorização de experiências de educação permanente, por exemplo.
Contudo, cabe o entendimento de que há uma diferença entre o que está prescrito e sua
realização, devido a diversos fatores – tensões – porém, Fernandes (2016) aponta que entre o
prescrito e o real existe o espaço para a criação, sendo este fundamental, pois é onde se
origina o saber. Este espaço pode potencializar estratégias metodológicas para uma
intervenção profissional crítica e propositiva, bem como pode ser um lugar de construção
coletiva, de interdisciplinaridade, de mobilização a favor da mudança para compor uma rede
de relações experienciadas no trabalho. Entretanto cabe ressaltar, também, que o que se
coloca como prescrito aos profissionais também é fundamental ao seu fazer como, por
exemplo, as condições de trabalho, indicando que as condições necessárias para o
desenvolvimento de uma tarefa influenciam diretamente no processo de trabalho e seus
resultados.
No âmbito da compreensão e busca por respostas às demandas e tensões presentes no
cotidiano, a autora da tese analisada expõe que o GTT torna-se importante no sentido de
fomentar o debate coletivo, construindo reflexões sobre o fazer profissional (exercício de
autoanálise). Assim, é fundamental apreender que o modo como as demandas são construídas
socialmente justificam as intervenções e, ao mesmo tempo, a definem.
São elencados resultados parciais, de grande valor ético, político e técnico e que
procedem destes encontros: i) não atender demandas que são claramente de outras políticas;
ii) projetar mudanças na vida dos usuários, construir com eles a demanda e os resultados dos
serviços traz um sentimento de dignidade para o trabalhador; iii) estar aberto e disponível para
que a construção das demandas seja feita pelas equipes e não apenas por assistentes sociais; e
iv) não reduzir os usuários a um objeto de intervenção da equipe, mas relacionar-se com eles
como sujeitos, cuja presença é valorizada e a manifestação de seus interesses é reconhecido.
Os resultados apresentados ao mesmo tempo em que apontam em direção a avanços
significativos no modo pelo qual os trabalhadores e gestores vivenciam as experiências de
educação permanente, expressam desafios e necessidades fundamentais que apreendemos ao
longo de nosso estudo, quais sejam: trabalhadores e gestores precisam ter clareza de suas
atribuições e competências, bem como do que preconizam as legislações vigentes no âmbito
da assistência social; mobilização em torno do conhecimento e da identificação das
necessidades e indicadores sociais, bem como das condições de qualidade de vida da
população e suas formas de resistência e de enfrentamento na superação das necessidades;
criar estratégias que, de fato, superem relações verticais, arbitrárias e vitimizadoras para com
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os usuários, que viabilize, também, sua participação no controle social. Por fim, outro
elemento que nos chama atenção nesta tese é o fato das experiências de educação permanente
estarem associadas, fundamentalmente, a uma estratégia de atuação no âmbito da assistência
social e não apenas à PNEP/SUAS que, a nosso ver, representa um avanço embora contenha
limites os quais elucidaremos adiante.
A segunda produção bibliográfica analisada é uma dissertação de Mestrado em
Serviço Social apresentada em 2017 ao Programa de Pós-Graduação em Política Social da
UnB. O trabalho objetiva realizar uma análise de implementação da PNEP/SUAS, delimitado
entre a PNAS de 2004 e a divulgação do Censo 2014. Tem como objetivos específicos
compreender como a PNEP/SUAS está sendo efetivada e identificar as dificuldades,
considerando as contradições postas na ordem capitalista; analisar quais aspectos desta
política foram executados e suas repercussões.
A autora lança mão de procedimentos metodológicos como: (1) revisão de literatura;
(2) pesquisa exploratória com perguntas a serem respondidas; (3) definição do objeto e
objetivos (4) definição dos indicadores para análise da política; (5) definição da descrição e
interpretação da política nacional de educação permanente. E utiliza como indicadores: 1)
vínculo formal; 2) nível de formação; 3) apresentação das particularidades regionais.
A partir de uma contextualização sócio-histórica da PNEP/SUAS, da trajetória da
constituição da política de assistência social no Brasil, discorre sobre as práticas assistenciais
baseadas no assistencialismo, na caridade até as lutas pós-ditadura militar, que desencadearam
a aprovação da CF/1988 que eleva a assistência social ao estatuto de política pública,
afirmada como dever do Estado e direito de cidadania, bem como institui o Sistema de
Proteção Social. Neste âmbito, a assistência social ganha corpo de direito e busca se
desvincular do assistencialismo: logo, os trabalhadores demandam uma política de
capacitação que se diferencie das antigas práticas caritativas, garantindo a qualidade dos
serviços.
Cabe contextualizar neste âmbito, sobretudo após os anos de 1990, conforme
realizamos no Capítulo 2 desta dissertação, que a política de assistência social é
regulamentada em 1993 como resultado das pressões dos trabalhadores deste campo, a qual
introduziu uma nova concepção de assistência social como direito e como política social e
atribuiu ao Estado o dever de garanti-la. Contudo, não obstante as inovações legais, tais
propostas foram (e ainda são) desafiadoras, quando consideramos o histórico da assistência
social no Brasil, marcado pela descontinuidade, pulverização e paralelismo, submissão às
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ações e serviços clientelistas, ausência de mecanismos de participação e controle social, entre
outros (BOSCHETTI, 2001).
Agrega-se a este histórico o processo de adoção de um modelo econômico, político e
social que incorporou a disciplina fiscal, a privatização e a liberalização comercial. Esse
modelo foi expresso por meio do PDRAE, onde o Estado deixa de ser o responsável direto
pela execução dos serviços, assumindo o papel de regulador do desenvolvimento econômico e
social e transferindo responsabilidades para o setor privado e para o setor público não-estatal.
No âmbito das políticas sociais, de acordo com Mota (2012), as tendências a partir dos anos
de 1990 estão direcionadas a expandir as políticas de exceção, focalizadas nos extremamente
pobres, em substituição ao direito ao trabalho formal e a uma concepção universal de política
social.
Neste cenário – quase dez anos após a regulamentação da LOAS e já no primeiro
governo Lula – foram aprovadas a PNAS (2004) e a NOB/SUAS (2005), possibilitando
enfrentar a histórica cultura assistencialista brasileira, pautadas na ideologia do favor, da
ajuda, da dádiva, da caridade e do primeiro damismo através da criação de parâmetros
técnicos e da profissionalização da execução da assistência social (MOTA et al, 2010).
Contudo, apreendemos no Capítulo 2 de nossa dissertação, que o contexto brasileiro pós-1990
é marcado pela hegemonia do neoliberalismo e seu conjunto de contrarreformas, as quais não
podem

ser

desprezadas,

pois

incidem

diretamente

no

desmonte

dos

direitos

constitucionalmente conquistados e, consequentemente, na política de assistência social que
foi marcada pela seletividade e focalização, tal como expressa Boschetti (2001).
No debate em torno da formação profissional dos trabalhadores do SUAS, a autora
destaca as deliberações das oito Conferências realizadas entre os anos de 1995 a 2011 as quais
apontavam para a construção de uma política para a capacitação de recursos humanos, assim
como as discussões e marcos regulatórios (LOAS, PNAS, NOB/SUAS, NOB-RH/SUAS)
onde vai se modelando uma estrutura da assistência social que demandava profissionais
qualificados. Com isso a PNEP/SUAS é uma política voltada para a qualificação dos
trabalhadores que compõem os recursos humanos da assistência social, dispondo sobre os
princípios e diretrizes para aprimorar os serviços prestados por essa política.
Neste âmbito cabe-nos discutir que, não obstante os relativos avanços em torno de
uma política de recursos humanos, bem como de sua formação profissional, o contexto que
atravessa os marcos regulatórios citados é permeado por contradições e retrocessos, aos quais
já nos referimos em nosso trabalho. Ratificamos que, no processo de contrarreforma,
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alicerçados no PDRAE, os ajustes são acompanhados, ainda, por “reformas” administrativas
em áreas do setor público, sob o pretexto da “modernização” do setor público. Neste sentido,
são previstos cortes quantitativos e lineares do funcionalismo público e desencadeadas
alterações nos mecanismos de gestão, gerando modificações importantes no caráter público
dos serviços sociais expressos através da privatização e/ou mercantilização (SOARES, 2001).
Este elemento torna-se crucial para pensarmos que não basta uma política que verse
sobre os princípios e diretrizes para os trabalhadores e sua formação. Faz-se necessário
debater as condições objetivas de trabalho a qual inclui: (i) a redução/aumento dos postos de
trabalho; (ii) as formas de contratação; (iii) recursos destinados não apenas à contratação, mas
também à manutenção dos trabalhadores como, por exemplo, transporte e alimentação; (iv)
remuneração compatível com a carga horária de trabalho; (v) condições estruturais dignas
para o exercício profissional; entre outros.
Ainda com relação à formação profissional cabe destacarmos, na dissertação
analisada, que, concomitante ao processo de elaboração da Política Nacional de Educação
Permanente em 2012, ocorria a implementação do Programa Nacional de Capacitação do
SUAS - CapacitaSUAS aprovado por meio da Resolução do Conselho Nacional de
Assistência Social - CNAS n° 08, de 16 de março de 2012. De acordo com a PNEP/SUAS,
este programa tem como objetivo garantir a oferta de formação permanente, capacitar técnicos
e gestores do SUAS e implementar planos estratégicos dos entes federados, sendo uma
primeira experiência de pacto nas três esferas do governo, de implantação de ações de
formação continuada, que possibilitou o diagnóstico de severas limitações no modelo
executado.
Por meio de uma análise da gestão do trabalho e sua relação com a PNEP/SUAS, a
autora apresenta, inicialmente, os dados do Censo SUAS 2015, traçando um panorama a
respeito da rede de assistência, perfil dos trabalhadores quanto à formação e o vínculo
empregatício nos níveis municipal e estadual.
Os dados sobre a rede de assistência social revelam que atualmente existem cerca de
23.741 equipamentos distribuídos em 8.088 CRAS de atuação nacional, 2.372 CREAS, 215
Centros POP, 7.882 Centros de Convivência e 5.184 Unidades de Acolhimento. Quanto ao
perfil dos trabalhadores com relação à formação: no âmbito da Gestão Municipal são 37.283
trabalhadores com ensino fundamental; 115.863 com ensino médio e 91.332 com ensino
superior, com total de 244.478 trabalhadores nessa esfera. No âmbito da Gestão Estadual são
2.254 trabalhadores com ensino fundamental; 5.805 com ensino médio e; 5.558 trabalhadores

109
identificados com ensino superior, sendo um total de 13.617. Os dados se referem a um
universo de 258.095 trabalhadores respondentes da pesquisa.
Com relação ao vínculo empregatício na Gestão Municipal: trabalhadores com ensino
fundamental observam-se os seguintes dados: Estatutário (41,67%), Celetista (11,30%),
Comissionado (10,65%) e Outros (36,39%). Ou seja, somando-se os cargos comissionados e
outros vínculos (consultores, servidores cedidos, terceirizados, estagiários, etc.,), têm-se
47,04% de vínculo baseados em contratações precarizadas. Trabalhadores com ensino médio
têm-se: Estatutário (30,83%), Celetista (10,57%), Comissionado (16,35%) eOutros (42,25%).
Ou seja, novamente se observa a prevalência de vínculos precários, somando comissionados e
outros, o que equivale a 58,06%. Em relação a trabalhadores com ensino superior, o quadro é
o seguinte: Estatutário (40,82%), Celetista (10,95%), Comissionado (18,79%) e Outros
(29,44%). Nesse caso, a porcentagem de trabalhadores com vínculos precários, somando
outros e comissionados, é de 48,23%.
Na Gestão Estadual: trabalhadores com ensino fundamental, os dados informam:
Estatutário (59,32%), Celetista (15,79%), Comissionado (4,61%) e Outros (20,28%), sendo
24,89% considerando-se os dois últimos dados, envolvendo comissionados e outros. Para
trabalhadores com ensino médio, os dados apresentam: Estatutário (42,12%), Celetista
(25,06%), Comissionado (13,87%) e Outros (19,95%); num total de 32,82% de vínculo mais
precário. O índice se amplia na análise dos dados de trabalhadores com ensino superior:
Estatutário (41,67%), Celetista (7,68%), Comissionado (25,75%) e Outros (24,90%);
representando 50,65% de vínculo precarizado.
Ao problematizamos esses dados nos chama a atenção o quantitativo de profissionais
com vínculo precarizado que, em alguns casos, representa um percentual acima de 50%. Isto
implica em pensarmos a debilidade da implementação da NOB-RH/SUAS, uma vez que
preconiza a contratação via concurso público. De acordo com o que debatemos na segunda
parte de nosso trabalho, o contexto econômico e social brasileiro nos anos 2000 apresenta
características que agregam a financeirização, a perspectiva de crescimento econômico e
políticas sociais compensatórias, sob a ótica de redução da pobreza e não da desigualdade
social. Contudo, essas características desencadeiam a precarização do trabalho, a reiteração
das desigualdades sociais e a manutenção da mundialização financeira por meio da
contrarreforma do Estado objetivando alcançar os interesses do grande capital (MOTA, 2012).
Assim, de acordo com Boschetti (2016), no capitalismo contemporâneo assiste-se à
expropriação vivenciada pela classe trabalhadora como um todo, expressa, por exemplo, por
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meio da supressão ou redução do direito ao trabalho, evidenciados pela precarização,
terceirização e a realização de trabalhos desprovidos de direitos (bolsas, contratos de curta
duração, etc.).
Tendo em vista o objetivo de nosso trabalho com relação a refletir sobre as
experiências de educação permanente, cabe destacar que nos estudos empreendidos não há
relatos sobre formação de trabalhadores de nível médio e/ou fundamental. Logo, dado o alto
índice de profissionais com vínculos precarizados cuja formação localiza-se entre o nível
médio e fundamental, algumas questões nos foram suscitadas: quais estratégias podem ser
implementadas para que esse público participe das experiências de educação permanente? Os
trabalhadores e gestores do SUAS trocam saberes e experiências com esses outros
profissionais? Quais relações estão estabelecidas entre profissionais “estáveis” e “não
estáveis” e como isso incide na operacionalização dos serviços e nas experiências de educação
permanente?
Para a autora da dissertação em análise, os dados do Censo SUAS 2015 suscitam a
reflexão de que os trabalhadores necessitam de condições dignas de trabalho para que possam
prestar serviços de qualidade. Contudo, os serviços são prestados também por instituições
privadas, que disputam os recursos e precarizam ainda mais os vínculos.
Essa compreensão nos remete ao que discutimos na parte inicial de nossa dissertação,
no que se refere às “parcerias” público-privado. Desde meados dos anos de 1980, com relação
à política social, ocorreram ações emergenciais e pontuais atuando em situações que poderiam
se converter em focos de tensão política ou criar insegurança para o processo de acumulação
capitalista (PEREIRA, 2010) e, em muitos casos, a execução de programas e projetos ficou a
cargos de ONGs e empresas privadas, por exemplo. Entretanto, tais “parcerias”, sob uma
perspectiva crítica, são compatíveis com a desresponsabilização do Estado reforçando a ideia
do mesmo enquanto “gerente” dado que a provisão de alguns serviços sociais pode ser
transferida para a sociedade. Assim, observa-se, por um lado, que a invocação da
solidariedade, do trabalho voluntário e das “parcerias” reatualiza a velha noção da filantropia,
da benesse, desenvolvida ao longo da construção da assistência social no Brasil e representa
um retrocesso com relação a esta enquanto direito social. E que, por outro lado, fragiliza os
trabalhadores enquanto classe e favorece a precarização do trabalho. Importante notar que, em
todos os trabalhos analisados, não há nenhuma menção a experiências de educação
permanente para trabalhadores do SUAS inseridos do setor privado, especificamente.
A reformulação da LOAS em 2011 constitui um ponto positivo na estruturação da
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rede de proteção social na perspectiva da gestão do trabalho. “O novo estágio do SUAS como
política estratégica participativa da democratização do Estado e da sociedade exige da rede e
de seus trabalhadores um aprimoramento de suas responsabilidades de gestão, ética e
inclusive técnica de trabalho” (FREITAS, 2017, p.28 e 29). A autora considera, ainda, que
[...] a gestão do trabalho proposta pela NOB-RH/SUAS visa a “desprecarização” dos
vínculos de trabalho no SUAS e a garantia de educação permanente para os
trabalhadores. Nesse sentido ganham destaque na disputa política algumas pautas
para valorização da categoria, tais como: a admissão por concurso público,
remuneração condigna, diminuição da jornada de trabalho, condições éticas e
técnicas adequadas ao trabalho, equipes de referência na gestão dos serviços, saúde
do trabalhador, adequação dos planos de carreiras, cargos e salários PCCS e a
implementação da Política Nacional de Capacitação, direcionada pelo princípio da
educação permanente” (FREITAS, 2017, p.30).

Outro ponto levantado pela autora diz respeito à superação de relações conservadoras
por meio do rigor teórico-metodológico e direção ético-política, onde a educação permanente
se coloca como uma possibilidade, pois visa criar novas posturas críticas. Contudo, atenta que
as categorias profissionais não estão imunes às posturas moralizantes e valores conservadores.
Embora a assistência social tenha avançado muito, considerando seu “histórico de
desprofissionalização”, devemos admitir que a educação permanente não dilui qualquer
mazela advinda da contradição entre capital e trabalho, ou seja, a educação permanente não
vai libertar os trabalhadores nem cessar as expressões da “questão social”, mas pode criar
condições para que esses projetos conservadores sejam revistos de certa maneira. Com isso, a
autora analisa ser importante contextualizar a educação permanente no cenário contraditório
de profundas transformações societárias, reconhecendo seus limites, possibilidades e alcances.
De acordo com a autora,
A gestão do trabalho busca na educação permanente a qualificação adequada para
que a questão social seja vista de forma crítica, constituindo uma base teóricometodológica das tendências históricas que orientam a assistência social, sobretudo
sua racionalidade reprodutora de relações de subserviência, visando consolidar uma
nova trajetória democrática no âmbito da política de assistência social (FREITAS,
2017, p.34).

Deste modo, a PNEP/SUAS pode ser considerada como uma política necessária, uma
vez que é construída respeitando as orientações da PNAS e da LOAS e possui diretrizes,
objetivos e princípios que visam atingir metas relacionadas à qualidade dos serviços,
acompanhamento das novas demandas sociais, objetivando uma mudança nos paradigmas
históricos da assistência social. Mudança que está relacionada ao trabalhador do SUAS,
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reconhecendo seu protagonismo, qualificação e competência profissional. A educação
permanente, neste sentido, apresenta uma concepção contra-hegemônica que busca romper
com o paradigma de uma organização de trabalho imutável.

A educação permanente é uma proposta de educação compartilhada, na qual ensino
e aprendizagem se congregam no dia a dia do trabalho e da instituição. Essa
perspectiva visa à transformação das práticas laborais e da organização a partir da
reflexão e ação dos sujeitos por meio de uma práxis inovadora e reflexiva, com foco
no desenvolvimento de elevados níveis de consciência do sujeito trabalhador acerca
de seu processo de trabalho. Ou seja, é por meio dessa práxis que se espera a
instituição de novas formas de ser e agir, com base em uma nova consciência de si e
de seu labor (FREITAS, 2017, p. 38).

A autora reporta-se à práxis enquanto uma concepção marxista e a relaciona às bases
dos processos que envolvem a educação permanente. Assim, a práxis se refere ao processo
dialético de modificação material que o ser humano realiza pela transformação da natureza,
modificando a si próprio, suas relações sociais e a sociedade, é uma atividade de açãoreflexão. Essa atividade que modifica e transforma a matéria natural e a realidade social se
coloca objetivamente, a partir de fins determinados pela consciência objetiva, pela práxis, pela
ação-reflexão-ação.

As bases de uma educação permanente se instituem dessa maneira, buscam por meio
da ação-reflexão da realidade do trabalho a transformação dos serviços prestados,
com desenvolvimento de uma nova consciência e engajamento por parte dos
sujeitos-trabalhadores. Através dessa práxis inovadora e criativa suplanta-se o
discurso, unificando teoria e prática pela transformação da realidade social. Portanto,
a educação permanente é questionadora do momento e da realidade que a cerca,
representando um projeto com potencial transformador das práticas e realidades
vividas, conformando saberes e inter-relações dos diferentes atores sociais
envolvidos, incutindo nestes a responsabilização para com a coletividade por meio
de seus serviços (FREITAS, 2017, p. 38).

A interdisciplinaridade, neste sentido, constitui um elemento importante no processo
de ensino-aprendizagem uma vez que a concepção de educação permanente busca a
transformação, a quebra de paradigmas sociais estabelecidos e implica em novas formas de
ação-reflexão particulares para as áreas nas quais está sendo implementada. A concepção
pedagógica da educação permanente busca superar a práxis reiterativa apresentada pela educação
de cunho formal e meramente tecnicista, domesticadora, de reprodução sem desenvolvimento de
uma consciência crítica, baseada em repetição de rotinas pré-determinadas e treinamentos
exaustivos de repetição, visando adestrar o indivíduo para o exercício de uma função técnica e
burocrática, e não para o desempenho de uma atividade livre e transformadora de sua própria
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realidade e dos outros cidadãos. Com isso, diverge das concepções de educação para o trabalho,
educação em serviço, educação continuada, treinamento em serviço que, de um modo geral,
constituem atualizações pontuais de determinados conteúdos.

No Capítulo 2 da dissertação analisada destacamos a relação entre trabalho e educação
permanente no SUAS. De um modo geral, os processos de trabalho no âmbito do SUAS estão
relacionados à dinâmica de reprodução social dos sujeitos que se interrelacionam e
reproduzem essas relações sociais na medida de sua complexidade, conforme suas
determinações históricas. Essas relações estão baseadas no atendimento das necessidades
sociais reais, envolvendo um conjunto de práticas sociais historicamente desencadeadas.
Deste modo, as práticas de trabalho envolvem um projeto político e as disputas entre
os diversos projetos são notórias por meio das formas de desmonte da política de assistência
social expressos no incentivo ao assistencialismo, na precarização do vínculo de trabalho, no
discurso da ajuda e não do direito, entre outros. As práticas de trabalho associam-se, também,
aos nexos entre práxis, trabalho alienado e ser social na medida em que, no capitalismo, a
práxis materializa uma relação alienada da dimensão abstrata do trabalho, de forma que o
trabalho passa por um processo de fetichização, respondendo diretamente à lógica expansiva
de acumulação de capital para satisfazer necessidades criadas pelo próprio sistema.
A partir destes elementos surgem novos processos de trabalho devido à reestruturação
do capitalismo, buscando padrões de produtividade mais vantajosos para o capital como, por
exemplo, a qualidade total e gestão participativa. Nesse processo, o trabalhador deve se
qualificar para ser inserido no mercado de trabalho e em caso de desemprego a
responsabilidade seria do próprio trabalhador, por não buscar a devida qualificação.
Associado ao receituário neoliberal, a reestruturação produtiva gera consequências para a
classe trabalhadora, tais como: a insegurança no trabalho; a precarização das condições de
trabalho; a flexibilização das legislações trabalhistas; a terceirização; o contrato temporário; o
aumento de horas de trabalho sem respectivo pagamento; a superexploração; a feminização do
trabalho precário; a desigualdade nas relações salariais.
Este cenário traz efeitos nocivos à política de assistência social. A autora toma como
exemplo o elevado número de profissionais temporários que resulta na dificuldade de efetivar
uma direção política do trabalho no âmbito desse sistema e impossibilita o desenvolvimento
de uma capacidade crítica e de participação dos trabalhadores na defesa de melhores serviços
para a população e condições de trabalho.
Deste modo, a perspectiva político-pedagógica da educação permanente no SUAS,
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contida na NOB-RH/SUAS e apropriada pela PNEP/SUAS, merece destaque em nosso
debate. Logo, destacamos como pontos importantes: a defesa pela qualidade dos serviços; o
incentivo à participação, descentralização, monitoramento, avaliação, primando por múltiplas
formas de capacitação e formação, respeitando a diversidade e as especificidades territoriais,
com a intenção de ampliar os espaços de debates entre as instâncias gestoras; a busca pelo
controle social, cooperação com instituições educacionais; a centralidade dos processos de
trabalho e das práticas profissionais; o princípio da interdisciplinaridade, da aprendizagem
significativa e o da historicidade; a busca por referências no desenvolvimento de capacidades
e competências requeridas pelo SUAS para definir seu campo de trabalho. Assim, a
perspectiva político-pedagógica deve respeitar os princípios contidos na PNEP/SUAS, que
são: o princípio da interdisciplinaridade, o princípio da aprendizagem significativa e o
princípio da historicidade.
De modo a ser operacionalizada a PNEP-SUAS é concebida a partir de Percursos
Formativos:

caminho que guia a aprendizagem,

evidenciando uma maneira de

desenvolvimento de competências profissionais que consideram as suas aspirações e os
interesses da organização, compreendendo quais competências precisa desenvolver. São três:
a) Gestão do SUAS; b) Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais; e c) Controle
Social do SUAS. Esses percursos se dividem em três tipos: a) capacitação introdutória: que
prevê ações de capacitação com uma carga horária menor (entre 20 e 40horas/ aula de
duração) que promovam o nivelamento de competências basilares ao desenvolvimento das
três funções do trabalho no SUAS ou ao possível desenvolvimento de cada uma
especificamente; b) capacitação de atualização: que é a oferta de capacitações com carga
horária maior (entre 40 e 100 horas/ aula de duração) com a intenção de atualizar e manter o
conhecimento já adquirido; e c) supervisão técnica: que visa capacitações em serviço, com o
objetivo de acompanhar equipes de trabalho no desenvolvimento das funções de gestão e de
provimento de serviços socioassistenciais. Os tipos de formação são: a) formação técnica
(nível médio); b) aperfeiçoamento (nível superior); c) especialização; e d) mestrado.
A autora conclui o segundo Capítulo de sua dissertação lançando uma reflexão
importante:
A pergunta a ser feita deve ser: mas se já existem dispositivos legais que protejam a
implementação da PNEP/SUAS qual a dificuldade que a política pode encontrar no
âmbito institucional e estrutural para colocar em prática sua perspectiva políticopedagógica orientada pela educação permanente? (FREITAS, 2017, p. 57).
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Uma questão central a ser debatida para a compreensão da PNEP/SUAS é a
precarização do trabalho e como ela pode afetar o desenvolvimento dessa política. Elementos
os quais aludimos anteriormente relacionam esta questão ao contexto mais amplo de produção
e reprodução do capital, envolvendo suas crises cíclicas e formas de superá-las. De acordo
com Antunes (1999) a reestruturação produtiva gerou, entre outros fatores, um processo
destrutivo para a configuração da classe trabalhadora, uma vez que eliminou postos de
trabalho, causando desemprego, precarização do trabalho e expulsão de trabalhadores do
mercado de trabalho formal. Assim, a forma pela qual a assistência social se materializa
enquanto

política

pública

influencia

diretamente

nas

relações

de

trabalho

e,

consequentemente, na operacionalização da PNEP/SUAS.
No Capítulo 3 da dissertação analisada exploramos alguns aspectos do CapacitaSUAS
enquanto uma experiência no âmbito da educação permanente. Este programa é estruturado a
partir de normativas relacionadas à assistência social. O CapacitaSUAS:
[...] foi construído pelas demandas dos trabalhadores da assistência social, com
finalidade de capacitar e apresentar propostas de educação permanente para os
trabalhadores do SUAS que participam do processo de prestação de serviços e
benefícios socioassistenciais (gestores, técnicos e integrantes de conselhos) para a
construção de um novo perfil profissional, pautado na ética e com compromisso com
a prestação dos serviços socioassistenciais (FREITAS, 2017, p.58).

Com relação à execução do programa em todo território nacional, o mesmo teve
vigência entre 2012 e 2014 e destinou-se a técnicos da rede pública e privada que atuam na
assistência social, bem como gestores da rede de prestação de serviços e benefícios
socioassistenciais

e

membros

conselheiros

no

exercício

de

suas

atribuições

e

responsabilidades, sendo financiado por meio da transferência de recursos financeiros do
próprio Ministério do Desenvolvimento Social - MDS.
No que se refere às competências das coordenações, destaca-se: no âmbito estadual
ficam responsáveis por formular seus planos próprios de capacitação, no qual conste o
diagnóstico de necessidades de formação e capacitação a partir da análise das demandas dos
trabalhadores do SUAS; planejar a execução de suas ações de formação e capacitação em seus
respectivos territórios; realizar o gerenciamento dos contratos com as IES executoras do
programa; e realizar a pactuação com os entes municipais de sua competência a repartição das
metas e definir as responsabilidades relacionadas à execução do programa a nível local. À
coordenação nacional compete a responsabilidade pela identificação das demandas mais
recorrentes nos planos estaduais de capacitação; realizar a pactuação com os estados e
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estabelecer as metas de capacitação, o montante de recursos financeiros a serem transferidos a
título de cofinanciamento entre outras atribuições relativas ao programa; e definir os projetos
pedagógicos dos cursos ofertados, disponibilizando-os às coordenações estaduais.
A execução do programa ficou a cargo das IES cadastradas que fazem parte da Rede
Nacional de Capacitação e Educação Permanente do SUAS - RENEP/SUAS criada em 2012,
por meio de chamada pública de responsabilidade da Secretaria de Avaliação e Gestão da
Informação/MDS com o objetivo de cadastrar as entidades executoras do programa, sendo
realizada uma segunda chamada pública em 2014.
Com relação à implementação do CapacitaSUAS, destacamos: que até dezembro de
2014 todos os Estados e o Distrito Federal já haviam aderido formalmente ao programa, que
haviam certificado 13.568 trabalhadores e 10.728 estavam em processo de capacitação. Esse
conjunto de 24.296 trabalhadores representa 65,55 % do total da meta de 37.062 trabalhadores
capacitados, estabelecida na primeira etapa de pactuação com os estados.
Os desafios/dificuldades elencados na dissertação analisada são: vários entes
federativos não tinham estruturado adequadamente uma área de formação e capacitação, o que
ocasionou certo atraso na implementação das ações; compreensão jurídica diversa por parte
de alguns Estados, os quais levaram a um certo atraso na formalização dos contratos entre os
entes estaduais e as IES para execução do programa; elaboração dos Termos de Referência
(TR) para contratação das IES e para acompanhamento e gestão dos contratos formalizados;
ausência de docentes para ministrar os conteúdos com experiência acadêmica nos temas
relacionados ao SUAS, com compreensão sobre os avanços e normatizações da política; além
da presença de vínculos precarizados de trabalho.
Constituem-se como desafios principais para a continuação do programa:

[...] busca pelo fortalecimento das equipes dos estados responsáveis pelas ações de
formação e capacitação; aprimoramento no assessoramento técnico por conta das
mudanças de governos e de gestão estadual; ampliar a oferta de programas de
formação para as entidades da RENEP/SUAS; garantir o compartilhamento contínuo
de experiências e monitorar as demandas constantes dos planos de educação
permanente; aperfeiçoar as estratégias de avaliação e monitoramento no âmbito da
política e realizar a articulação e mobilização contínua das IES cadastradas na
RENEP/SUAS para que ampliem a temática localmente por meio do ensino,
pesquise e extensão (FREITAS, 2017, p. 69).

Como pontos positivos, destacamos: os relatórios das visitas técnicas com resultados
positivos; a mobilização dos estados que exerceram um papel significativo no âmbito da
PENEP/SUAS, desde a realização do diagnóstico de necessidades de formação a nível
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regional e local que levou a elaboração dos respectivos Planos Estaduais de Capacitação,
estimulando os trabalhadores e gerenciando os contratos com as entidades executoras; a
reestruturação das equipes técnicas estaduais e interação com MDS; a estruturação de uma
rede de instituições em nível nacional.
Com relação à análise de algumas experiências no âmbito do CapacitaSUAS, em
estados específicos, a autora recorreu às publicações disponibilizadas no site do MDS. Nesse
sentido foram encontrados resultados sobre a implementação da 1ª fase do programa nos
estados de Sergipe, Mato Grosso do Sul, Acre, Paraná, Mato Grosso e Distrito Federal.
Em 2013, no estado de Sergipe, foram previstas 740 vagas abrangendo 75 municípios
deste território. Teve como foco qualificar os trabalhadores para prestação dos benefícios
socioassistenciais, com base nos aspectos de maior relevância no que se refere ao processo de
implementação das ações de formação, desde o planejamento, execução, o monitoramento e a
avaliação do programa e se seus objetivos institucionais foram alcançados.
Em Mato Grosso do Sul as atividades se deram ano de 2014 e tinham por objetivo
modificar o aspecto formativo dos trabalhadores do SUAS, que pode ser verificada na
substituição de antigas práticas notadamente balizadas pela falta de planejamento, inserindo a
gestão do trabalho e a educação permanente como estratégia de aprimoramento das ações de
prestação de serviços socioassistenciais.
No Acre a experiência do CapacitaSUAS se deu em meados de 2012 e contou com a
inscrição de 250 trabalhadores do SUAS com nível superior, num total de 412. No Paraná a
primeira fase também ocorreu em 2012 com a distribuição de 2.030 vagas para 399
municípios do estado. O primeiro impasse se deu em torno da IES responsável pela execução
do programa, tendo em vista que não houve interesse de nenhuma entidade. Após revisão do
planejamento cinco universidades estaduais passaram a compor a RENEP-SUAS e os cursos
foram realizados em turmas de 20 a 56 participantes, enquanto que as oficinas eram
compostas de 10 a 28 alunos. Os relatos dos participantes demonstraram e corroboraram para
a importância da ação em contribuir para a qualificação dos trabalhadores a fim de
instrumentalizá-los no sentido de enfrentar os desafios e promover o aperfeiçoamento do
SUAS.
Em Mato Grosso o CapacitaSUAS também ocorreu em 2012. A autora destaca que
nas informações contidas no formulário de “Avaliação de Reação” disponibilizado para aferir
o grau de satisfação dos participantes, “[...] as salas de aulas, infraestrutura física, aspectos
pedagógicos e matriz de conteúdos foram avaliadas de forma satisfatória, enquanto que a
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metodologia de ensino e as oficinas de aprendizagem também foram avaliadas de forma
positiva” (FREITAS, 2017, p.75).
No âmbito do Distrito Federal em 2012 ocorreu a primeira fase do programa com a
meta de capacitar 565 trabalhadores porém, este número foi revisto “pela grande demanda de
se capacitar não apenas os profissionais da secretaria, mas também todos os trabalhadores da
rede socioassistencial e os conselheiros do Conselho de Assistência Social (CAS/DF), que
exercem atividades de controle social” (FREITAS, 2017, p.76). E, ao final da desta primeira
etapa, 700 trabalhadores foram capacitados.
De um modo geral, dados os limites e desafios à implementação do CapacitaSUAS
tanto em território nacional, quanto nos estados especificamente abordados, o programa foi
avaliado positivamente pelos participantes. Contudo, faz-se necessário problematizarmos a
relação de tal experiência com uma compreensão crítica a respeito da educação permanente,
uma vez que esta pode ser identificada como uma estratégia importante na consolidação e
defesa das políticas sociais, à medida em que poderá contribuir para uma consciência coletiva
e crítica em torno das experiências vivenciadas pelos trabalhadores no trabalho.
Assim, entendemos que a execução do programa em si não constitui uma experiência
de educação permanente, se desvinculada da produção de resultados reais no cotidiano
profissional. Ou seja, consideramos relevante a apreensão de conteúdos e troca de
saberes/experiências, porém esse processo precisa estar articulado às necessidades reais dos
profissionais (reivindicações por formação profissional e condições apropriadas de trabalho,
por exemplo), bem como dos usuários dos serviços e produzir transformações/respostas
factíveis.
Ainda no que refere à avaliação dos cursos, não obstante as avaliações positivas, foi
apresentado pelo órgão gestor a dificuldade recorrente com relação à frequência que foi em
média de 30 horas semanais, enquanto o curso totalizava 40 horas. Ao problematizamos esse
dado elencamos alguns fatores que podem ser atribuídos a esse. Não objetivamos desprezar
fatores subjetivos que, também, podem incidir na frequência às aulas, contudo cabe-nos
apontar algumas questões objetivas que implicam na realização do trabalho e na formação
profissional a partir do que apreendemos ao longo de nossos estudos e experiência
profissional. As transformações no mundo do trabalho, decorrentes de uma série de elementos
os quais aludimos anteriormente, resultam na precarização das relações de trabalho, nas
terceirizações, no crescimento da informalidade, no desemprego estrutural, entre outros, e
podem significar, ainda, o rebaixamento dos salários o qual os trabalhadores, em muitos
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casos, buscam mais de um vínculo de emprego a fim de suprir suas necessidades e não
conseguem dispensa para participarem de espaços como o CapacitaSUAS. Soma-se a isto os
gastos que muitas vezes o próprio profissional deve dispor para participar de um curso,
evento, etc. Esses fatores podem, relativamente, influenciar na frequência às aulas dos cursos
que são ofertados e precisam ser problematizados.
O terceiro trabalho analisado é uma Dissertação de Mestrado apresentada em 2017 ao
Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC/SP.
Este trabalho compreende a análise dos programas de capacitação da assistência social
na região do Alto Tietê/SP (composto por 10 municípios), problematizando a questão da
educação permanente e os programas de capacitação como formas de atualização profissional
no trabalho do assistente social. A pesquisa de campo fora realizada com os gestores
municipais e dentre os resultados foram elencados como programas de capacitação: Bolsa
Família, Cadastro Único, reunião com equipe, gestão de serviços de alta complexidade, gestão
do SUAS, BPC, trabalho com famílias, medidas socioeducativas, Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF, Conselho Tutelar, CapacitaSUAS, relatório social, etc. A autora avalia que esses
resultados apresentam que as capacitações ofertadas não condizem com a proposta da
PNEP/SUAS, demonstrando uma confusão entre capacitação e gestão do trabalho.
Estes resultados reforçam, por um lado, um fator que demonstramos na parte
introdutória de nosso trabalho, que é o debate bastante recente em torno da educação
permanente no SUAS, devido à a regulamentação, também recente, da assistência social
enquanto política pública e às normativas subsequentes que apontam diretrizes para o SUAS e
para os recursos humanos. Assim, podemos inferir que poucos trabalhadores e gestores se
apropriaram da legislação vigente, sobretudo no que se refere especificamente à educação
permanente, o que pode justificar a confusão citada pela autora. Por outro lado, de acordo
com Couto (2017), torna-se fundamental compreendermos – criticamente - que a análise em
torno da gestão do trabalho e as possibilidades de sua ampliação e qualificação no âmbito da
PNAS e do SUAS, devem estar vinculadas à dinâmica macrossocietária, à perspectiva
dialética e histórica e, sobretudo no caso brasileiro, à compreensão de como a força de
trabalho é gerida em um país de formação capitalista dependente. A adoção da perspectiva da
totalidade é indispensável, pois permite não responsabilizar os trabalhadores por questões
próprias do sistema capitalista e objetiva tratar questões relativas à gestão do trabalho, bem
como às formas e modos de organização e das condições em que este trabalho se realiza. Isto
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significa dizer que o desconhecimento da legislação e não efetivação da PNEP/SUAS, por
exemplo, não deve ser direcionada a culpabilizar os profissionais que, em diversos casos,
lidam com uma rotina assoberbada de trabalho, sendo desafiados e solicitados diariamente a
dar “soluções” - muitas vezes imediatas – às expressões da “questão social”.
A dissertação em análise está estruturada em dois Capítulos, nos quais, no Capítulo 1
destacamos um fator importante que é o debate trazido pela autora sobre a educação no Brasil.
Assim a educação é considerada como um processo político que interfere como instrumento
de formação de trabalhadores e pode promover a transformação das estruturas vigentes na
sociedade. Com isso, educar não significa mera transmissão de conhecimentos e, uma vez
considerada como processo, a educação necessita ser sempre continuada, permanente.
Esta perspectiva nos remete ao que apontamos na apresentação de nosso trabalho, no
sentido de não desprezar a educação formal que possui um arcabouço legal que a legitima,
tendo em vista que dela nos apropriamos ao longo da trajetória escolar e, para alguns,
acadêmica. Contudo, reportando-nos à Fernandes (2016), o que está em jogo é compreender
que a educação, no âmbito das políticas sociais, nem sempre se aproxima dos contextos
específicos do trabalho (demandas, rotina, perfis dos sujeitos, serviços ofertados, etc.) a fim
de apontar os saberes e/ou conteúdos necessários aos profissionais. Assim a educação por si
só seria incapaz de promover uma relativa transformação das relações de trabalho na ordem
capitalista vigente que implica, também, na qualidade dos serviços prestados aos usuários.
Com relação ao contexto brasileiro cabe apontarmos que nos anos de 1990 o conceito
de empregabilidade torna-se presente a partir da justificativa das imposições do Estado por
meio de políticas econômicas, educacionais e sociais orientadas pelo FMI. Logo, a educação é
entendida enquanto formadora de indivíduos capazes de competir no mercado de trabalho.
Esta compreensão coaduna com o que expomos no Capítulo 2 de nossa dissertação, o
qual abordamos o processo de contrarreforma do Estado a partir dos anos de 1990, por meio
das prescrições dos organismos internacionais, e seus reflexos, em especial, para a política de
assistência social. De um modo geral, esses organismos (FMI, BM e BID) prescrevem
orientações que se referem: à contenção do déficit público; às contrarreformas estruturais; aos
acordos de pagamento da dívida externa brasileira; à redução da pobreza; etc. Propõem, entre
outros fatores, a separação das fontes de custeio, desvinculando a previdência social da saúde
e da assistência social, propiciando com isso as oportunidades para o setor privado lucrativo,
na esfera da saúde e da previdência social (MOTA, 2000). Neste contexto, o Estado seria
responsável pelos “incapazes”, compensando-os com políticas focalizadas de aumento do
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“capital humano”.
Com relação à educação permanente no Brasil a autora discorre que os debates nos
anos de 1980 giram em torno da educação continuada como transmissão de conhecimentos e
atualização profissional. Nos anos de 1990, indica que foram desenvolvidas várias
experiências com foco na educação permanente e na produção teórico-metodológica. Assim,
salientamos a importante relação com a influência da política de saúde para o processo de
educação permanente na assistência social. A trajetória de implantação o Sistema Único de
Saúde – SUS por meio do processo de lutas expresso fundamentalmente no Movimento de
Reforma Sanitária, culminou na aprovação da CF/ 1988 onde a saúde é tida como um direito
de todos e um dever do Estado. Neste âmbito, a PNEPS foi aprovada em 2004, sendo uma
estratégia do sistema para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores.
Importante notar que a educação permanente em saúde é instituída enquanto estratégia
para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores do setor, considerando as
especificidades regionais, no sentido de que em qualquer iniciativa em relação aos processos
formativos devem ser consideradas as diversidades e desigualdades deste contexto, bem como
as necessidades provenientes dos territórios, dos serviços, das equipes e dos usuários dos
serviços (FERNANDES, 2016). Deste modo, tal apreensão revela que a implementação de
normativas com relação ao tema, bem como a adoção da referida estratégia, deve ser
acompanhada de condições objetivas a sua execução, sem as quais inviabiliza todo processo.
Outro dado relevante levantado pela autora é a diferenciação/definição de conceitos
que envolvem o processo educativo, tais como: capacitação; atualização; e qualificação. A
especificação desses conceitos pode tornar mais claro o que de fato é a educação permanente
e diferenciá-la, por exemplo, de educação continuada que representa, para Davivi (2006), a
continuidade do modelo formal escolar ou acadêmico, centrado na atualização de
conhecimentos, além de conceituar tecnicamente a prática enquanto campo de aplicação de
conhecimentos especializados, produzindo uma distância entre a prática e o saber. Contudo,
não nos propomos a desprezar tais experiências, cabe apenas alertar que elas não devem ser
compreendidas como educação permanente, uma vez que não objetivam a relação entre a
troca de saberes advindo de situações reais do cotidiano e possíveis às transformações desta
realidade pensada coletivamente.
Assim, em consonância com a PNEPS, a autora conclui que: I) nem toda capacitação
implica num processo de educação permanente; II) a educação permanente, como estratégia
sistemática e global, pode abranger em seu processo diversas ações específicas de capacitação
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e não o inverso; III) todo processo de educação permanente requer elaboração, desenho e
execução a partir de uma análise estratégica e a cultura institucional dos serviços de saúde em
que se insere.
Importante notar que para a educação permanente o foco principal é a mudança na
concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços, destinada a produzir
mudanças nas práticas por meio de criação e extinção dos contextos organizativos.
No que se refere à educação permanente no SUAS instituída pela PNEP/SUAS, a
autora realiza um resgate da trajetória histórica da consolidação da assistência social enquanto
política pública, destacando os marcos regulatórios (CF/1988; LOAS, NOB/SUAS, NOBRH/SUAS, CapacitaSUAS, PNEP/SUAS), também realizado nos demais trabalhos.
Enfatiza que a educação permanente pode ser entendida como uma estratégia de
formação profissional que visa à mudança e superação das práticas organizacionais para a
consolidação de um projeto ético-político comprometido com a defesa intransigente dos
direitos humanos, da justiça, da democracia e da emancipação da cidadania. Assim, no
Capítulo 2, a autora relaciona esta concepção à profissão de Serviço Social, o qual não
abordaremos aqui dado o objetivo de nosso trabalho.
Sobre os dados da pesquisa, destacamos: foram 10 municípios pesquisados que
compõem a região do Alto Tietê; a pesquisa de campo foi realizada por meio de visita
institucional à Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Regional - DRADS e a
oito municípios, os quais foram realizadas entrevistas.
Os resultados da pesquisa demonstram que: 131 assistentes sociais e 89 psicólogos
trabalham no SUAS; a região possui um total de 32 CRAS e 8 CREAS; os programas de
capacitação e qualificação elencados são: Bolsa Família, Cadastro Único, reunião com a
equipe, BPC, etc.; a maioria das capacitações ocorre no horário de trabalho, com recursos do
município, no próprio local de trabalho, tem como alvo todos os técnicos; a maioria
respondeu que não há nenhum programa de capacitação apenas para assistentes sociais.
Um ponto que consideramos em destaque nos resultados da pesquisa é o entendimento
sobre a educação permanente: atualização profissional; importante; algo planejado; envolver
toda equipe; obrigação do município; processo continuado; sistemático; necessário;
adequação; direcionado; qualificar o trabalho; renovação. A autora considera que tais
concepções estão de acordo com a proposta de seu trabalho, tendo relação com o que a
educação permanente representa.
Ao problematizarmos esses dados podemos pontuar que ainda há uma certa
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incompreensão sobre o que é educação permanente. Torna-se um desafio conceituar educação
permanente e, sobretudo, apreender o seu sentido, a sua funcionalidade frente às relações de
trabalho. Entendemos que este desafio só pode ser solucionado quando, criticamente,
compreendemos o que é trabalho – sem dissociarmos trabalho físico e atividade intelectual –,
articulado ao tensionamento capital-trabalho tendo em vista o processo de exploração da
classe trabalhadora para obtenção da mais-valia. De acordo com Boschetti (2016), no
capitalismo o trabalho é absorvido pelo capital perdendo o seu sentido como atividade
criadora para a sociabilidade humana emancipada sofrendo, assim, profunda modificação,
haja vista que é assumido como categoria universal, como atividade naturalizada de produção
e troca, separada de seu significado no processo de composição do capital. Significado este
que, de acordo com a teoria marxiana, concebe o trabalho como atividade humana, resultante
do dispêndio de energia física e mental, direta ou indiretamente direcionada à produção de
bens e serviços, contribuindo para a reprodução da vida humana, individual e social.
Ao admitir essa dimensão que envolve o trabalho podemos entender que nele há uma
série de determinantes que implica diretamente nas condições em que o mesmo se realiza:
desde o sujeito que trabalha modificando e sendo modificado por sua atividade às condições
objetivas para a sua execução. Faz-se necessário apreender esse movimento histórico e
dialético a fim de ampliarmos o entendimento sobre o papel da educação permanente.
No que se refere à questão sobre a relação das capacitações oferecidas com a
PNEP/SUAS os resultados demonstram que os municípios não estão preparados para efetivar
a política. Os entraves relacionados são: recurso; valores das capacitações; falta de
tempo/excesso de trabalho, falta de plano, etc. Como pontos positivos os gestores relataram: a
relação com o estagiário e o processo coletivo. Os incentivos para que ocorram as
capacitações são os abonos das faltas e o pagamento de passagem.
Entre os limites e possibilidades destacados, alguns elementos, já problematizados,
repercutem para a avaliação de que a PNEP/SUAS ainda não fora implementada. A questão
do orçamento público, por exemplo, tem se tornado um entrave não só para a realização de
capacitações, mas para a efetivação da assistência social enquanto política pública. Objeto de
disputa entre diferentes frações da classe dominante, o orçamento se torna imprescindível para
viabilizar a reprodução ampliada do capital, com isso a Seguridade Social brasileira,
sobretudo após os anos 1990, vem sofrendo com o desmantelamento dos recursos financeiros.
Behring e Boschetti (2011) apontam que o orçamento público, ao ser transferido para o
orçamento fiscal, permite a transferência de recursos públicos para o mercado financeiro,
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desviando bilhões que deveriam ser utilizados para as políticas de previdência social, saúde e
assistência social. Soma-se a esse cenário a recente aprovação da PEC 55/2016, que limita por
20 anos os gastos públicos. Neste contexto de retrocessos, consequentemente, as iniciativas
em torno da formação dos trabalhadores são dissipadas, bem como esses se fragilizam e
desmobilizam enquanto classe.
Dando continuidade ao exame dos trabalhos os quais pesquisamos, passaremos à
análise dos trabalhos apresentados em eventos. Essa análise se dará de um modo mais geral, o
qual destacamos as questões principais dos trabalhos como um todo e sua relação com o que
estudamos até então. Elegemos essa forma de exposição pois, ao serem trabalhos
apresentados em eventos, possuem um conteúdo mais sintetizado, além de terem muitos
pontos em comum entre eles.
De um modo geral os trabalhos tratam de experiências de educação permanente em
diversos estados do país (Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul).
Tendo como foco problematizar a educação permanente no SUAS, em sua maioria, os
autores se reportam a uma contextualização histórica sobre a implementação da assistência
social enquanto política pública, o que coincide com o caminho por nós percorrido nos
Capítulo 1 e 2 e nosso trabalho. Contudo, em nossa abordagem abarcamos, também, o
contexto dos primórdios da assistência social a nível internacional, diferentemente dos
trabalhos analisados. Adotamos tal abordagem por compreender que o Brasil é um país de
formação capitalista dependente estabelecendo uma parceria junto às burguesias
hegemônicas. Nas sociedades latino-americanas, entre elas o Brasil, a consolidação do
capitalismo dependente ocorre durante os períodos ditatoriais. E nesse contexto o papel do
Estado é fundamental para implementar medidas repressivas ou consensuais para atender às
demandas do capital, mas também da classe trabalhadora, ainda que parcialmente. Essas
medidas são efetivadas principalmente por meio de políticas sociais. Porém, até o referido
período, tais iniciativas estavam impregnadas da ideologia do favor e do autoritarismo do
Estado, este sempre em defesa dos interesses privados das burguesias locais e internacionais.
A apreensão desse movimento histórico nos permite identificar o solo em que se deu a
constituição da política de assistência social e que, a partir dos anos 1990, reflete uma relação
capital-imperialismo a qual condiz com um processo de cerceamento da democracia,
conduzida pelo apassivamento da classe trabalhadora, onde, por exemplo, a democracia se
reduziria ao exercício do voto, e/ou ao uso da violência e do convencimento ideológico por
meio do gotejamento de benefícios sociais (FONTES, 2010).
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Não obstante os relativos avanços com relação às normativas em torno da política de
assistência social como a LOAS, PNAS, NOB/SUAS, NOB-RH/SUAS, PNEP/SUAS,
consideramos que os trabalhos analisados poderiam realizar um debate crítico em torno do
contexto político, econômico e social em que essas normativas se deram, o que ocorre apenas
alguns trabalhos.
A respeito da LOAS, por exemplo, no Capítulo 2 de nossa dissertação, buscamos
compreender o contexto de contrarreforma o Estado e suas implicações para as políticas
sociais, em especial, para a assistência social. Fundamental neste debate é considerar que esta
lei foi aprovada, como resultados das pressões dos trabalhadores deste campo e introduziu
uma nova concepção de assistência social como direito e como política social e atribuiu ao
Estado o dever de garanti-la. Contudo, não obstante as inovações legais, tais propostas foram
(e ainda são) desafiadoras, quando consideramos o histórico da assistência social no Brasil,
marcado pela descontinuidade, pulverização e paralelismo, submissão às ações e serviços
clientelistas, ausência de mecanismos de participação e controle social, entre outros
(BOSCHETTI, 2001).
Na contramão do que preconiza a lei, porém de acordo com as prescrições do ideário
neoliberal, o Estado não amplia as redes de proteção social, convocando a sociedade “a fazer
sua parte”. Assim, num contexto de mundialização financeira, a economia dita o
comportamento da política social sob o argumento de que o mercado pode satisfazer as
necessidades dos indivíduos. Com isso, onde não houver demanda efetiva, as organizações
filantrópicas particulares, sob o controle dos indivíduos, substituirão a ação estatal, que
manipula o sentimento de solidariedade da população tendo em vista o “enfrentamento” da
pobreza (MOTA, 2000).
Diante deste cenário de avanços e retrocessos, são regulamentadas as normativas
relacionadas à assistência social. No âmbito da operacionalização desta política, no que se
refere aos trabalhadores, a PNAS (2004) discute pela primeira vez uma política de recursos
humanos - regulamentada pela NOB-RH/SUAS (2006) - indicando que o Estado passa a
reconhecer a necessidade da existência de uma política como estratégia para o trabalho e para
os trabalhadores do SUAS. Com a NOB/SUAS (2005), a assistência social adquire a
configuração institucional de um sistema descentralizado e participativo constituído por uma
rede socioassistencial a qual oferece à população serviços, benefícios, programas, projetos e
transferência de renda.
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Embora os trabalhos não aprofundem o debate em torno do contexto político e
econômico no qual se deu a aprovação dessas legislações, cabe-nos problematizar que não
basta o reconhecimento das necessidades inerentes à política de assistência social, mas
também condições objetivas a sua efetivação. Inicialmente destacamos que apenas no
decorrer do primeiro governo Lula, quase de anos após a promulgação da LOAS, as
normativas citadas foram aprovadas. Contudo, o ajuste fiscal implementado nos anos de 1990
permaneceu nos anos 2000, logo, as políticas sociais, para Mota (2012), são direcionadas para
a privatização e mercantilização, a exemplo da saúde e educação, e para a expansão da
assistência social por meio de programas de renda mínima. O papel do Estado estaria
direcionado a regular a mercantilização dos “serviços” de saúde e educação, por exemplo, e a
implementar a assistencialização das políticas sociais públicas.
No plano econômico, embora tenha havido a manutenção da política macroeconômica
pode-se observar a flexibilização da mesma (redução das taxas de juros, ampliação do crédito,
maior gasto de investimento por parte do Estado), resultando no aumento das taxas de
crescimento da economia, na redução das taxas de desemprego, na ampliação do mercado
interno, na melhoria da distribuição funcional da renda e na diminuição dos níveis de pobreza
(FILGUEIRAS, 2010).
Assim, compreendemos que as transformações no campo político e econômico
incidem diretamente no plano social. Embora não devemos desconsiderar os relativos avanços
das legislações aprovadas, a conjuntura nacional deste período – e que permanece – precisa
ser problematizada, conforme buscamos realizar no Capítulo 2 desta dissertação. De acordo
com Mota (2010) a conformação do sistema de Seguridade Social em curso passa a focalizar
nos segmentos mais empobrecidos da sociedade, alcançados pela política de assistência
social, sobretudo através dos programas de transferência de renda. Ressaltamos que, segundo
Mota (2012), em 2004 foi criado o PBF que permitiu (e ainda permite) o aumento do
consumo por parte das camadas mais empobrecidas da população, porém sem interferir na
origem das desigualdades, no processo de acumulação capitalista. Sob o argumento de
“incluir” os “excluídos” as classes dominantes vêm capitalizando politicamente a assistência
social, transformando-a no principal instrumento de enfrentamento da pobreza, ampliando o
exército industrial de reserva no interior da classe trabalhadora. Neste contexto, o discurso da
pedagogia da hegemonia consiste em caracterizar esses segmentos como “excluídos” e os
programas da assistência social como estratégia de “inclusão”.
Ao adotarmos a perspectiva de apreender criticamente o contexto histórico, social,
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político e econômico nacional em sua totalidade, acreditamos que poderemos visualizar com
clareza os limites e avanços que atravessam a política e refletir em possibilidades de
enfrentamento.
Com relação à qualificação dos recursos humanos, embora a LOAS desde 1993 –
alterada em 2011- tenha previsto a formulação de uma política para a qualificação sistemática
e continuada de recursos humanos, apenas em 2006 foi aprovada a NOB-RH/SUAS e em
2012 e 2013 deu-se a implementação do CapacitaSUAS e da PNEP/SUAS, respectivamente.
A minoria dos trabalhos menciona, além destas normativas, a realização da
Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 2003, como um marco no tocante às
propostas de Fóruns de Formação e implantação de uma Política Nacional de Capacitação.
Referem-se, ainda, à Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada por meio
da Resolução CNAS nº109 de 11 de novembro em 2009, que organiza o SUAS por níveis de
complexidade (Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade), dispondo sobre os serviços, equipamentos, público-alvo, entre outros
elementos necessários à operacionalização do sistema.
Contudo, as diretrizes e princípios de orientação da Política de Educação Permanente
só foram discutidos, em 2011, no Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência
Social - FONSEAS, sendo que as responsabilidades que ela estabeleceu entre os entes
federados foi pactuada, nesse mesmo ano, por ocasião da 108ª Reunião da Comissão
Intergestores Tripartite (CIT). Após essa pactuação, uma versão preliminar desta política foi
apresentada e discutida em uma reunião do CNAS, a qual deliberou pela sua publicização e
disseminação na VIII Conferência Nacional da Assistência Social, realizada em dezembro de
2011.
Ainda em 2011 a Lei nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que alterou a LOAS, instituiu
o SUAS e estabeleceu, dentre outros objetivos, a implantação da Gestão do Trabalho e da
Educação Permanente na Assistência Social. Em consonância com as alterações promovidas,
a LOAS passou a garantir o que fora deliberado na VI Conferência Nacional de Assistência
Social, em 2007, ao autorizar a utilização de recursos do cofinanciamento federal, destinados
às ações continuadas da assistência social, para o pagamento de profissionais efetivos que
integram as equipes de referência. Ainda neste mesmo ano, por meio da Resolução nº
32/2011, o CNAS definiu que, para essa finalidade, poderia ser utilizado até 60% do
cofinanciamento federal, reforçando com isso a lógica do concurso público e da formalização
das relações de trabalho no SUAS.
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Com a finalidade de contribuir para o aprimoramento da gestão do SUAS e da
qualidade dos serviços, programas, projetos e benefícios ofertados, foi instituída uma política
de capacitação permanente através de um processo de educação continuada em que os cursos
ofertados partem dos patamares de Introdução e Atualização, com a perspectiva de chegar ao
Mestrado Profissional por meio do Programa Nacional de Capacitação do SUAS
(CapacitaSUAS), regulamentado pela Resolução CNAS n°08, de 16 de março de 2012.
Assim, o CapacitaSUAS objetiva: a) garantir a oferta de formação permanente para
qualificar profissionais do SUAS no que se refere ao provimento dos serviços e benefícios
socioassistenciais; b) capacitar técnicos e gestores do SUAS para a implementação das ações
dos Planos Estratégicos do governo brasileiro; c) induzir o compromisso e responsabilidade
do pacto federativo do SUAS com a Educação Permanente junto às Secretarias Estaduais e ao
Distrito Federal; d) aprimorar a gestão do SUAS nos municípios, estados e Distrito Federal.
Tendo em vista o objetivo de nosso trabalho, a saber, analisar as experiências de
educação permanente a partir dos trabalhos acadêmicos pesquisados, cabe algumas
considerações sobre o CapacitaSUAS dado que a maioria dos trabalhos analisados o aponta
como uma experiência de educação permanente. Embora não tenhamos empreendido um
debate sobre o programa nos capítulos anteriores, nossa trajetória acadêmica e profissional,
bem como a análise dos conteúdos dos trabalhos, nos permite problematizar que a execução
deste programa por si só não constitui educação permanente, tal como a defendemos nesta
dissertação.

Conforme
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debatemos

aqui,

atualização,

capacitação,

troca

de

saberes/experiências, transmissão de conteúdos, entre outros, por si só não, configuram
educação permanente.
Ratificamos, conforme expomos na apresentação desta dissertação, que a educação
permanente enquanto estratégia é construída sob a ideia da pessoa como sujeito da formação,
associada aos pressupostos da diversidade, da continuidade e da globalidade. Esta perspectiva,
associada aos pressupostos, materializam-se em processos de aprendizagem, que são
resultados de diferentes situações e modalidades de formação e que depende da relação que o
sujeito estabelece com os outros e com o mundo. Desta forma, é importante a compreensão de
que educação não é definida a partir de um determinado conteúdo, mas de um processo do ser
humano que, através da diversidade e experiências, aprende a se expressar, a se comunicar, a
indagar o mundo e a si mesmo (FERNANDES, 2016).
Assim, as experiências de educação permanente deverão se dar em diferentes
contextos históricos e devem ser consideradas as transformações societárias e os interesses
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vigentes das classes sociais. Para além de pensar a resolução de problemas ou uma técnica
para ser aplicada na realidade, a educação permanente não é um processo educativo formal,
mas pretende decifrar o sentido de todas as relações que atravessam o processo de trabalho,
objetivado buscar relativas transformações, dada a conjuntura desfavorável a qual
problematizamos.
Nosso objetivo não é rechaçar o CapacitaSUAS reconhecendo que o mesmo
representa um relativo avanço para a qualificação dos trabalhadores do SUAS. Contudo,
precisamos problematizar quais as transformações reais e objetivas à execução deste
programa tem proporcionado aos trabalhadores, aos gestores, aos usuários, às rotinas
institucionais, à implementação de serviços, programas e projetos. Temos clareza de que o
programa, ou mesmo as experiências de educação permanente, não serão capazes de,
isoladamente, promover significativas transformações, porém cabe pensarmos nestas
experiências como estratégias de enfrentamento e fortalecimento da classe trabalhadora, em
defesa da política pública de assistência social.
Outro dado interessante que os trabalhos trazem é a formação da RENEP-SUAS, que é
responsável pela execução do programa e foi constituída em 2012 por meio de publicação de
edital de chamada pública. Em 2015, nova chamada ampliou o número de IES e abriu para
que Escolas de Governo também fossem selecionadas.
Associado a este dado, em alguns trabalhos, o CapacitaSUAS foi transformado em
Projeto de Extensão e representa um fator importante para pensarmos a não dissociação entre
os “que pensam” dos “que executam”. Conforme expomos na apresentação deste trabalho,
para Gramsci (2004) todos os homens são intelectuais e não deve haver a dissociação entre
trabalho físico e atividade intelectual. Com isso a educação não representaria apenas uma via
de qualificação de mão de obra mediante a formação profissional, mas pode ser um espaço
onde cada cidadão governado possa adquirir o aprendizado necessário a tornar-se governante.
Uma política educacional democrática requer uma formação capaz de fazer o sujeito pensar,
estudar, dirigir ou controlar quem dirige na medida em que privilegia o desenvolvimento da
capacidade de trabalhar tecnicamente, articulado ao desenvolvimento das capacidades de
trabalho intelectual. Esta perspectiva se torna fundamental para pensarmos em estratégias que
promovam e fortaleçam a interlocução dos trabalhadores com espaços como as universidades.
Interessante notar que um dos trabalhos foi mencionado que a execução do
CapacitaSUAS e sua transformação em projeto de extensão tem promovido na universidade o
debate acadêmico sobre política de assistência social como direito, bem como tem
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incorporado alunos por meio de estágio e monitoria. Consideramos esse relato como um
ponto positivo tendo em vista que pode promover aos futuros profissionais uma aproximação
com a realidade articulante teoria e prática.
Ainda sobre as IES, em alguns trabalhos analisados, surge a questão de que não houve,
inicialmente, universidades interessadas no convênio para realizar o programa, contudo não
há uma problematização deste dado, bem como da participação de IES privadas. Podemos
inferir que este limite pode ter se dado, por um lado, em virtude do recente debate em torno da
qualificação para trabalhadores do SUAS e possível desconhecimento com relação a sua
importância e, por outro lado, seria necessário problematizar sobre as verbas destinadas às
IES que podem representar tanto um incentivo quanto a desmotivação. Com relação às IES
privadas consideramos relevante que houvesse uma explanação sobre sua participação, tendo
em vista o processo de mercantilização da educação em curso.
No que se refere especificamente às experiências do CapacitaSUAS, entre os anos de
2012 e 2017, no Maranhão, por exemplo, ocorreram 56 turmas para 3 Cursos ofertadas aos
217 municípios maranhenses, certificando 2.063 participantes. No Paraná o programa se deu
em 2014 por meio do “Curso de Atualização em Gestão Financeira e Orçamentária do
SUAS”, direcionado a 144 profissionais. No município de Marco – Ceará foram
disponibilizadas 9 vagas para 3 Cursos. No Mato Grosso ocorreram 3 cursos em 2014, tendo
certificado 914 trabalhadores e gestores, dos 141 municípios existentes no estado de Mato
Grosso.
De um modo geral, a avaliação dos participantes dos cursos foi positiva. Contudo,
reiteramos que é fundamental articular as experiências vivenciadas nos cursos às condições de
trabalho e vida dos profissionais e usuários. Os trabalhos relacionados aos estados do
Maranhão e Paraná apresentam uma síntese relevante com relação aos principais desafios e
perspectivas à implementação o CapacitaSUAS, e compactua com o que chamamos atenção
em nossa análise.
A avaliação da execução do programa no Maranhão aponta os desafios e perspectivas
para sua implementação, e que poderá ser útil às demais experiências: a) a melhor modalidade
para execução do CapacitaSUAS é o convênio, pois as Universidades Públicas não vendem
serviços; b) a descentralização é uma perspectiva que facilitaria a participação dos
profissionais e reduziria os custos para os municípios; c) o deslocamento dos técnicos para a
capital fragiliza a participação dos técnicos na quantidade estimada; d) o ideal seria realizar as
capacitações de forma regionalizada, considerando a proximidade geográfica dos municípios;
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vários técnicos incumbiram-se de custear suas próprias despesas.
No Paraná, no âmbito da gestão do novo modelo do SUAS a partir das especificidades
de cada região, colocam-se como desafio: o desconhecimento dos atores envolvidos na gestão
da política do sistema de planejamento e orçamento e as premissas que devem ser observadas
durante cada etapa da elaboração e execução orçamentária; a opção cultural por modalidades
específicas de licitação (fator determinante na execução da política); a distância geográfica
dos grandes centros onde as empresas se concentram, dificultando a conclusão dos processos
licitatórios; a rede de proteção instalada; a falta de conhecimento das normativas da política
de assistência social; a frágil ou não participação popular, dentre outros.
No âmbito da gestão da política de assistência social existe a necessidade de: analisar
a real dimensão da política de assistência social em nível local e projetá-la para quem dela
necessitar; planejar/projetar e executar uma política com cunho participativo e democrático,
que assegure a proteção social integral enquanto papel do Estado; atentar para as equipes de
trabalho, que se constitui em equipe mínima, não conseguindo desenvolver todas as atividades
necessárias à implantação desta política, havendo a necessidade de ampliá-las para que a
política seja executada com qualidade.
Um ponto que merece destaque está relacionado ao público-alvo do CapacitaSUAS
que, de acordo com os trabalhos analisados, foi destinado a profissionais de nível superior
(trabalhadores e gestores). Embora o programa tenha a previsão de qualificar conselheiros - e
esses necessariamente não precisam ter nível superior -, não houve uma explicitação com
relação a sua participação. No município de Marco – CE, por exemplo, dos oito profissionais
que participaram todos possuem nível superior e são trabalhadores ou gestores. Um dado que
nos chamou atenção, e remete a uma outra problemática a qual levantamos anteriormente, é
que destes profissionais apenas um é servidor público e os demais possuem vínculos
trabalhistas temporários e precarizados, expressando a realidade da maioria dos municípios
cearenses.
O enfraquecimento do funcionalismo público é um dado recorrente nos trabalhos. Ao
problematizarmos o contexto neoliberal expresso pelas contrarreformas, pela visão gerencial,
observamos a pretensão de atribuir ao funcionalismo público supostos privilégios e gastos a
sua manutenção, a fim de justificar a gestão flexível do trabalho. Esta visão provoca impactos
nocivos à classe trabalhadora: por um lado, enfraquece e desmobiliza o funcionalismo
público, pois aumenta os contratos temporários e os cargos em comissão e, por outro lado,
compromete a gestão das políticas públicas em virtude da alta rotatividade de profissionais,
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por exemplo.
Este dado reporta aos novos processos de trabalho devido à reestruturação produtiva
em curso buscando superar as crises cíclicas do sistema capitalista por meio, por exemplo, da
qualidade total e gestão participativa. Assim, cabe ao trabalhador se qualificar para ser
inserido no mercado de trabalho e o mesmo é responsabilizado em caso de desemprego,
porque não buscou qualificar-se. Do ponto de vista crítico, este cenário traz consequências
para a classe trabalhadora, tais como: a insegurança no trabalho; a precarização das condições
de trabalho; a flexibilização das legislações trabalhistas; a terceirização; o contrato
temporário; o aumento de horas de trabalho sem respectivo pagamento; a superexploração; a
feminização do trabalho precário; a desigualdade nas relações salariais. E essas consequências
refletem na operacionalização das políticas sociais, entre elas a assistência social, bem como
na educação permanente para os trabalhadores desta política.
Neste sentido, em um dos trabalhos, há uma reflexão importante para pensarmos
estratégias de fortalecimento para os recursos humanos no âmbito do SUAS, principalmente
quando observado que alguns técnicos de nível superior e médio têm dificuldades com relação
à execução de suas atividades, sendo verificada uma lacuna entre as atribuições postas aos
trabalhadores e suas efetivas execuções. Com isso, antes da implementação de capacitação
para os profissionais, faz-se necessário investir no fortalecimento da política pública de
assistência social, especialmente no que se refere aos recursos humanos, por meio da
realização de concursos públicos, por exemplo. Destacamos, ainda, a importância de ampliar
os estudos sobre a operacionalização desta política a fim de compreender o processo de
construção e os determinantes da educação permanente para os trabalhadores do SUAS.
Neste contexto, os trabalhos analisados apontam que a PNEP/SUAS, aprovada em
2013, tem como objetivo principal institucionalizar, no âmbito do SUAS, a perspectiva
político-pedagógica e a cultura da educação permanente para os seus trabalhadores,
estabelecendo suas diretrizes e princípios e definindo os meios, mecanismos, instrumentos e
arranjos institucionais necessários à sua operacionalização e efetivação
Assim, destacamos que a educação permanente no âmbito da PNEP/SUAS

[...] é atualização e renovação de conceitos, práticas e atitudes profissionais e das
equipes de trabalho. 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 princípio de aprendizagem; a historicidade; o
desenvolvimento de capacidades e competências (BRASIL, 2013).
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Essa política se estrutura contemplando 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. Os Percursos Formativos e ações
de formação e capacitação da PNEP/SUAS estabelecem o processo de implementação e
operacionalização da política. São 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: Gestão, Provimento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais e Controle Social.
As ações de capacitação estão distribuídas em: Introdutória, Atualização e Supervisão
Técnica. As ações de formação da PNEP/SUAS seguem às determinações legais do
Ministério da Educação (MEC) presentes na política, são elas: Formação Técnica de Nível
Médio, Aperfeiçoamento, Especialização e Mestrado.
Contudo, ao problematizarmos a forma como tem se dado esta política a partir das
experiências analisadas, observamos que em sua maioria o CapacitaSUAS é tomado como
referência, salvo na tese e dissertações analisadas inicialmente que se reportam a encontros,
grupos, e outros espaços para a realização das experiências de educação permanente. Essa
relação apresenta alguns elementos que merecem ser destacados: a PNEP/SUAS prevê a
capacitação de trabalhadores com nível médio e superior, enquanto, conforme elucidamos, as
experiências do CapacitaSUAS se deram para profissionais de nível superior; a política
abrange, também, ações de formação e capacitação no âmbito a Supervisão Técnica,
Aperfeiçoamento, Especialização e Mestrado, contudo o programa ofereceu apenas cursos
introdutórios e de aperfeiçoamento; dentre os Percursos Formativos da PNEP/SUAS há o
Controle Social no SUAS, entretanto nenhuma experiência relata a participação de usuários
e/ou conselheiros.
Esta reflexão nos possibilita problematizar que a efetivação da educação permanente
no SUAS demanda, de fato, a materialização da política pública de assistência social
conforme prevê suas normativas, bem como das legislações relacionadas aos recursos
humanos. Nosso objetivo não é minimizar a importância as leis, resoluções, decretos, etc, mas
trazer à tona que estas por si só não são capazes de efetivar a educação permanente no SUAS.
E uma concepção de educação considerada isoladamente, executada de maneira descontínua e
que não busque promover transformações nos processos de trabalho, não se configura como
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educação permanente. Contudo, consideramos que os debates em torno da educação
permanente no SUAS é bastante recente, sendo inegável que há um longo processo em torno
de seu amadurecimento e/ou aperfeiçoamento.
Neste sentido, faz-se necessário intensificar os estudos sobre a educação permanente
no SUAS, articulados às implicações sociais, políticas e econômicas que a atravessam e
repercutem, também, nas condições de trabalho e vida da classe trabalhadora. Podemos citar
como exemplo, a partir de um trabalho que analisamos, a criação de um blog. Assim, o blog é
considerado como um espaço estratégico que objetiva contribuir de maneira, interativa e
democrática, com a disseminação de experiências, saberes e habilidades profissionais para o
trabalho no SUAS, bem como, analisar a trajetória que vem sendo percorrida por esses
trabalhadores no desenvolvimento da política de educação permanente do SUAS no Rio
Grande do Sul – RS. Foi escolhido devido ao caráter interativo que permite o acesso a um
fórum de debates e socialização de experiências sobre o tema e a um questionário que contém
perguntas (divididas em três blocos) que buscam responder aos objetivos da pesquisa. Os
resultados serão socializados no blog e sistematizados em uma publicação e-book.
Esta experiência se torna relevante para pensarmos em estratégias que viabilizem a
educação permanente para além do CapacitaSUAS, por exemplo, buscando contribuir para a
construção coletiva de uma agenda pedagógica de educação permanente que atenda às
necessidades sociais dos territórios.
Outra experiência destacada se deu em Niterói – RJ, por meio da criação de um setor
de Pesquisa, Estágio e Educação Permanente (GPEEP) vinculado à Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos de Niterói. Sob a coordenação de uma assistente social o setor é
composto por um psicólogo e três estagiários de Serviço Social e tem como propósito que
profissionais tenham um espaço de reflexão e diálogo e que busquem qualificar a sua prática
profissional. As estratégias utilizadas são: cursos, seminários, oficinas, entre outros, além de
convênios com as universidades para promover estágios e atividades de extensão. Contudo,
não há um relato sobre como essas atividades ocorrem e como são avaliadas.
Outro dado importante é o desafio exposto pelos autores. Embora tenha sido
deliberado na X Conferência Municipal de Assistência Social (2015) a elaboração do Plano
Municipal de Educação Permanente, ainda não há no município nenhuma legislação ou
decreto a respeito. Outra questão que analisamos é o fato do setor possuir como público-alvo
trabalhadores do SUAS, pesquisadores, doutorandos, mestrandos, alunos e estagiários,
contudo não há um aprofundamento sobre a participação dos mesmos, sobretudo dos
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trabalhadores, o que consideramos de suma importância.
Não obstantes os limites destas duas últimas experiências, consideramos que se
constituem como estratégias relevantes para efetivamos a educação permanente no SUAS. De
um modo geral, embora não tenhamos encontrado uma vasta produção bibliográfica sobre o
tema, os trabalhos nos forneceram um panorama das experiências de educação permanente em
determinados locais que nos permitiram apreender e problematizar as contradições, desafios e
perspectivas a sua implementação.

3.2.1 Algumas impressões relevantes para o debate

Ao longo deste item apresentamos algumas impressões oriundas das análises dos
trabalhos, objetivando proceder a uma síntese crítica e construtiva, o que significa que não
visamos qualificar os trabalhos positiva ou negativamente, mas registrar nossas reflexões
embasadas teoricamente.
De um modo geral, os trabalhos apresentam dados significativos para pensarmos os
processos de educação permanente. Todos os autores lançaram mão da análise de conjuntura
para elucidar o temam embora alguns não aprofundem. Isto significa a adoção de uma visão
de totalidade e dialética da história, uma vez que reconhecem que a compreensão de que a
educação permanente não é um fim em si mesma; ela é perpassada por contradições, por
avanços e retrocessos que se constituem a partir da dinâmica do sistema capitalista.
Embora não tenha havido amplo debate sobre a constituição do modo de produção
capital, o papel do Estado de classe, a particularidade do Brasil enquanto um país capitalista
dependente, as autoras abordam elementos importantes sobre a constituição da política
pública da assistência social a partir do movimento de lutas em prol da superação do
assistencialismo e de ações de cunho caritativo, no âmbito da ajuda, tendo o CF/1988 como o
marco na garantia de direitos. As demais legislações correlatas (LOAS, PNAS, NOBs) são
tratadas pelas autoras como um caminho percorrido até a aprovação da PNEP/SUAS.
Consideramos que seria importante para a discussão, em termos de conjuntura, a
ampliação do debate político e econômico não apenas no âmbito dos municípios onde se
deram as experiências, mas nacionalmente, apontando dados sobre orçamento, por exemplo.
Outra questão seria pensar a importância do processo em que se deu a educação no Brasil,
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realizada em apenas 2 trabalhos, a fim de apreender se o modo como a educação se deu (dá)
implica na efetivação da educação permanente.
Ainda sobre a conjuntura que interfere na compreensão do que é a educação
permanente no SUAS, há uma relação com a experiência na saúde. Avaliamos que esta
abordagem foi bastante significativa, embora tenha ocorrido somente em 2 trabalhos, pois em
nossos estudos observamos que a perspectiva de educação permanente no SUS impulsionou e
assemelha-se ao entendimento no âmbito da assistência social. Cabe pensarmos que, devido
ao seu protagonismo e processo em curso mais avançado se comparado à assistência social,
poderíamos nos aproximar e nos apropriarmos mais das experiências e conteúdos produzidos
neste campo.
Em termos da operacionalização da educação permanente no SUAS, os autores
convergem no que diz respeito a PNEP/SUAS e Capacita/SUAS. A totalidade dos trabalhos
aponta para uma crítica positiva em torno da política, a qual representa um avanço na
construção de um instrumento que estabeleça as diretrizes para a formação dos trabalhadores.
Contudo, ao problematizarmos a política, avaliamos que há um caminho longo a ser
percorrido, pois ela ainda convive e reproduz práticas conservadoras, pulverizadas e
fragmentadas, dado que, ainda, não abrange a construção de experiências e saberes entre
trabalhadores com todos os níveis de escolaridade, as experiências transparecem ser
descontínuas e pontuais e não há relatos da participação de usuários neste processo. Nossa
percepção pode ser problematizada a partir das CapacitaSUAS. Este programa foi instituído
um ano no antes da PNEP/SUAS e tem sido destaque na implementação da educação
permanente.
A partir de nossos estudos, bem como de nossa participação como cursista do
programa em sua fase inicial, em 2015, no Curso Introdução ao Provimento dos Serviços e
Benefícios Sociassistenciais do SUAS e à Implementação de Ações do Plano Brasil sem
Miséria76 e, já na segunda fase do programa, no curso realizado em junho/julho do corrente
ano denominado Curso de Atualização sobre Especificidades e Interfaces da Proteção Social
Básica do SUAS podemos ratificar a importância do CapacitaSUAS enquanto espaço que
permitiu repensar nossa prática profissional, além de trocar saberes/experiências com
profissionais de outras áreas e municípios. De um modo geral, assim como expuseram os
76 Em julho do ano corrente foi lançado um livro com 21 artigos produzidos por alguns participantes da primeira
etapa do CapacitaSUAS, intitulado “A UFRJ no CapacitaSUAS: uma proposta de qualificação de técnicos,
docentes e estudantes”, organizada pela profª Fátima Valéria Ferreira de Souza. Tendo em vista que tivemos
acesso a este material recentemente não o contabilizamos em nossa pesquisa, mas consideramos um material de
grande valia para pensarmos a educação permanente no SUAS em municípios do Rio de Janeiro.
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autores nos trabalhos analisados, os cursos possibilitaram a apreensão de conteúdos
fundamentais à execução o trabalho no SUAS, além de contarem com infraestrutura, docentes
e material didático de qualidade.
Contudo, ao longo dos cursos por nós realizados não houve um debate em torno da
educação permanente, no sentido de esclarecer e divulgar a PNEP/SUAS e compreender os
conceitos de atualização, capacitação, qualificação, etc., e as diferenças entre eles. Os autores
também não mencionaram se houve esta discussão.
Apesar de o programa possuir em sua didática a problematização da realidade a partir
de situações do cotidiano profissional, a fim de perceber como se dá o trabalho, além de
proporcionar a interlocução entre os municípios, cabe algumas indagações para reflexão: será
que os profissionais têm clareza de que o CapacitaSUAS é um programa que não reflete uma
experiência de educação permanente em sua totalidade? Quais estratégias poderiam ser
adotadas para desvincular a educação permanente deste programa, apontando que ela é mais
do que cursos de atualização, capacitação, qualificação, etc.? A execução deste programa têm,
de fato, refletido em estratégias que viabilizem a qualidade dos serviços prestados à
população usuária dos serviços da assistência social? Será que apenas profissionais de nível
superior devem ser “capacitados”?
Estas e outras questões se colocam ao refletirmos sobre o tema e ao analisarmos as
produções bibliográficas. Em nossa impressão há uma necessidade premente de: 1) pensar a
educação permanente no SUAS como um todo, articulada à instituição da política pública de
assistência social em um país capitalista dependente, numa conjuntura atravessada por
avanços e retrocessos; 2) compreender conceitos que envolvem a formação dos profissionais,
objetivando esclarecer – aos profissionais e gestores - as imprecisões que permeiam a
educação permanente; 3) embora a PNEP/SUAS não seja o modelo ideal de
operacionalização da educação permanente, ela representa um ganho para a classe
trabalhadora e pode ser utilizada como um instrumento que garanta aos profissionais as
oportunidades de formação. Assim, consideramos que sua execução ultrapasse os limites do
CapacitaSUAS, que se estenda aos trabalhadores de nível médio e fundamental, que efetive os
percursos formativos no âmbito do aperfeiçoamento, especialização e mestrado, que amplie e
publicize os Núcleos de Educação Permanente do SUAS e a RENEP/SUAS; 4) fortalecer a
perspectiva de que as experiências que resultem na formação do trabalhador são trabalho,
problematizando que o tempo dispendido é em prol do trabalho e o profissional necessita ser
dispensado sem nenhum prejuízo para si; 5) criar mecanismos que assegurem a participação

138
dos usuários nos processos de educação permanente no intuito de avaliar e monitorar os
rebatimentos afetos aos serviços que lhes são ofertados.
Com relação às duas últimas questões que elencamos, verificamos que ainda existe
certa dificuldade dos profissionais em se ausentarem para participar de espaços que
proporcionem a educação permanente ou sua atualização/qualificação. Embora as autoras
relatem algumas experiências a partir de reuniões, grupos, bem como explorem que podem ser
viabilizados outros espaços como, por exemplo, rodas de conversas, encontros, oficinas,
devemos considerar que muitos profissionais não são autorizados a participar, possuem mais
de um vínculo de trabalho, têm que arcar com as próprias despesas para deslocamento, etc. Os
entraves relatados expressam as relações que permeiam constituição dos recursos humanos,
onde podemos afirmar que a realização de concursos públicos não garante a qualidade a
efetivação da educação permanente, tampouco a qualidade dos serviços, embora a ocupação
de cargos efetivos confiram maior poder de luta e resistência à classe trabalhadora e está posta
na NOB-RH/SUAS. Os cargos efetivos proporcionam, ainda, a construção de um trabalho
continuado junto às famílias, uma vez que, de certa forma, evita a rotatividade de
profissionais.
Com relação à participação dos usuários, embora os esforços empreendidos em torno
da educação permanente objetivem transformações nos processos de trabalho que resultem na
melhoria da qualidade dos serviços, as experiências analisadas não trazem um debate sobre os
resultados para o trabalho em si. Consideramos que os usuários são atores fundamentais para
aferir o quanto a educação permanente é importante, ou não, a depender de como se dá, para a
formulação e execução dos serviços, benefícios, programas, projetos, entre outros.
Assim, nossas impressões revelam que, embora a discussão sobre a educação
permanente no SUAS seja recente e, em nossa pesquisa, tenham sido encontradas poucas
produções relacionadas ao tema, foi profícua a análise dos conteúdos no sentido de
apreendermos como tem se difundido a compreensão sobre o conceito de educação
permanente e como tem se dado as experiências em torno dela.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do desenvolvimento desta dissertação buscamos compreender o processo
de constituição da educação permanente no SUAS a partir dos diversos elementos os quais
aludimos que atravessam todo este processo. Limites postos à construção deste trabalho que
perpassam desde condições adversas no âmbito subjetivo a entraves objetivos que
dificultaram a produção de um material de qualidade e que pudesse representar uma produção
positiva para a reflexão sobre o tema.
Não obstante quaisquer ao longo de nossa trajetória acadêmica e profissional
sustentamos e nos debruçamos sobre o estudo em torno da formação profissional, acreditando
que este processo está em curso e possui interface com a educação permanente. Assim,
empreendendo o objetivo de pensar as experiências da educação permanente a partir de
produções bibliográficas pesquisadas, consideramos necessário na parte inicial de nosso
trabalho abordar a consolidação do modo de produção capitalista e a relação deste processo
com a constituição do Estado capitalista dependente brasileiro. Esta abordagem nos permitiu
apreender a dinâmica do sistema capitalista a nível nacional e internacional, sobretudo no que
se refere ao papel do Estado e sua relação com a instituição das políticas sociais.
Discorremos, ainda no contexto brasileiro, sobre elementos importantes para elucidar
a política de assistência social no intuito de compreender os nexos que influenciaram a
implementação desta, traçando um panorama de como ela foi concebida ao longo da
conjuntura histórica, social e econômica brasileira, apontando seus limites e avanços. Esta
compreensão nos possibilitou visualizar o processo dialético e histórico que envolve a política
de assistência social para além de normas, leis e demais regulamentações, uma vez que a
operacionalização desta política envolve atores sociais, sujeitos que detêm saberes formais e
experiências geradas ao longo de sua história.
Assim consideramos, a partir das produções analisadas e das referências bibliográficas
estudadas que uma estratégia para a melhoria os serviços, benefícios, programas e projetos
ofertados no âmbito do SUAS seria promover experiências em torno da educação permanente.
Contudo, reconhecemos que estas experiências precisam se desenvolver de forma contínua
para além de atividades esporádicas de atualização de conteúdos.
Para isso, admitimos que algumas implicações se apresentam como entraves e que
devem – sempre – ser consideradas. O processo de retrocesso em curso no cenário nacional,
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com rebatimentos em diversas esferas da vida da classe trabalhadora, sobretudo no campo dos
direitos, expressos por meio da diminuição de recursos destinados às políticas sociais,
sucateamento dos equipamentos públicos, agigantamento, em se tratando da assistência social,
de benefício de transferência de renda focalizado e pautado na pobreza, entre outros. E,
especificamente com relação aos recursos humanos do SUAS, verificamos a dificuldade em
promover a educação permanente a trabalhadores que não são permanentes, dado a
precarização e fragilização dos vínculos de trabalho. Outra questão posta é que, apesar de
concurso público não garantir qualidade no serviço, a estabilidade profissional ainda pode se
colocar como um instrumento de fortalecimento e resistência. Agrega-se a estas questões: a
incipiente promoção de espaços que efetivem, de fato, a educação permanente e que sejam
para trabalhadores de todos os níveis de formação.
Faz-se necessário, como uma maneira para resistirmos a este cenário, nos
apropriarmos do conteúdo das políticas que regulamentam o trabalho no SUAS e
defendermos a educação permanente enquanto estratégia no sentido de instrumentalizar os
trabalhadores para o exercício de funções, visando garantir que estes, gestores e usuários,
efetivamente participem do processo de construção de respostas às demandas a partir de seus
saberes/experiências. Consideramos, ainda, esta tarefa necessária, porém constitui um desafio
complexo, dado os retrocessos os quais nos referimos, bem como às particularidades dos
trabalhadores, com formações diversificadas, perfis variados (raça/cor; idade; religião; etc.),
além da população usuária que demanda uma série de respostas às expressões da “questão
social” as quais vivenciam.
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