SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO
Assessoria Técnica de Educação Permanente e Gestão do Trabalho
Orientação Técnica nº01/2013
Assunto: Realização de estudos, reuniões e planejamento do trabalho no
cotidiano dos equipamentos da Assistência Social em Curitiba
A Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei 12.435, de 06
de julho de 2011, em seu artigo 6º - institui entre os objetivos da gestão do
Sistema Único da Assistência Social (SUAS), implementar a gestão do trabalho
e a educação permanente na assistência social, dimensão esta que é
normatizada e organizada a partir da Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Assistência Social – NOB/SUAS (CNAS, 2012).
A gestão do trabalho deve ser tratada como uma questão estratégica
para a qualidade dos serviços socioassistenciais, o que depende da
estruturação do trabalho, da qualificação e valorização dos profissionais
atuantes no SUAS. É importante também considerar que, na promoção de
serviços de qualidade, é essencial que os princípios éticos para os/as
trabalhadores/as sejam aplicados cotidianamente em todos os espaços onde a
política se opera. Isso exige um esforço coletivo para estabelecer a necessária
relação entre teoria e prática, considerando a complexidade das múltiplas
expressões da questão social.
Entende-se que o cotidiano profissional é repleto de contradições e
processos que reproduzem práticas alienantes e alienadoras, levando as
equipes a desenvolverem ações de caráter, não raras vezes, burocráticas,
descontextualizadas das necessidades dos/as usuários/as, opostas aos valores
e princípios profissionais e aos próprios objetivos da política de assistência
social. Tais práticas não só colocam impedimentos para a materialidade da
assistência social enquanto política pública, cujo objetivo é a oferta da proteção
social a quem dela necessitar, independentemente de contribuição (CF/88),
como também violam direitos – constitucionais, socioassistenciais e humanos.
Aos/as servidores/as desta política cabe uma importante tarefa histórica,
qual seja a de promover estratégias e ações que possibilitem aos/as

usuários/as o reconhecimento da Assistência Social enquanto direito
reclamável; um direito que permite, entre várias seguranças, a de que a vida
humana não pode e não deve se deteriorar. Daí a importância do conjunto
dos/as trabalhadores/as do SUAS e seu constante aprimoramento intelectual e
político, pois a tarefa dada não é simples, porém, possível e factível.
É preciso, portanto, inserir às rotinas de trabalho, espaços que
possibilitem a reflexão aprofundada sobre os embates entre os avanços do
SUAS e as tendências mais conservadoras.
Está em processo nesta Fundação a construção de uma Política
Municipal de Educação Permanente alinhada à política nacional, cuja função é
de ofertar educação permanente, de acordo com as necessidades dos/as
servidores/as, a partir de princípios, percursos e patamares formativos relativos
à

sua

prática

cotidiana,

estimulando

sua

qualificação

profissional,

desenvolvimento de novas metodologias interventivas e de pesquisas no
campo social. Além disso, a propagação de novos conhecimentos produzidos é
também preconizada pela NOB/SUAS (2012) como princípio ético para a oferta
da proteção socioassistencial no SUAS:
“disseminação do conhecimento produzido no âmbito do SUAS,
por meio da publicização e divulgação das informações colhidas
nos estudos e pesquisas aos usuários e trabalhadores, no sentido
de que estes possam usá-las na defesa da assistência social, de
seus direitos e na melhoria das qualidades dos serviços,
programas, projetos e benefícios” (CNAS, 2012).

Algumas ações que, não necessariamente de capacitações continuadas,
cumprem também a função formativa das equipes e precisam se instituir,
serem potencializadas, desenvolvidas e incorporadas na rotina das unidades
que ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
Devem ser definidas a partir de um planejamento, que preveja conteúdos,
metodologias e estratégias específicas, que possibilitem ao conjunto dos/as
servidores/as aperfeiçoar seu perfil profissional, refinar suas competências e
habilidades éticas, técnicas e políticas. Para tanto, recomenda-se:

a) Que se instituam reuniões sistemáticas de equipe em todas as
unidades de atendimento da FAS.
•

Objetivo: discutir a rotina e a organização do trabalho.

•

Periodicidade: quinzenal ou semanal, de acordo com a
demanda de trabalho e a realidade local das equipes.

•

Organização: por unidade, com fechamento parcial ou total.1
Nas unidades de alta complexidade ou mesmo de média
complexidade, como os Centros POP, cuja oferta de serviços
necessariamente são ininterruptas, deve-se delegar um/a ou
dois/as profissionais que fiquem no atendimento durante o
período em que os/as demais estarão reunidos/as, com o
compromisso da chefia em distribuir adequadamente as
informações posteriormente;

b) Que as unidades construam coletivamente seus planejamentos
anuais.
•

Objetivo:

construir

conformidade

com

coletivamente
as

metas

o
e

planejamento
ações

em

previstas

institucionalmente, aliada à “[...] interpretação e análise da
realidade socioterritorial e das demandas sociais que estão em
constante mutação, estabelecendo relações e avaliações de
resultados e de impacto das ações planejadas” (CNAS –
NOB/SUAS, 2012).

1

É importante lembrar que o pragmatismo sempre esteve muito presente, com extrema
cobrança para atendimento quantitativo nos espaços de assistência social e uma imposição de
não fechamento das unidades para fins de reuniões e estudos, tendo em vista o público que se
atende e suas especificidades. No entanto, as demais políticas, como a de saúde e de
educação, que igualmente atuam em território no atendimento à mesma população e também
enfrentam cotidianamente situações emergenciais (política de saúde em especial), têm,
historicamente, instituídas suas “paradas”, tanto para reuniões semanais – unidades de saúde
– e bimestrais / semestrais – escolas e CMEIS – para conselhos de classe, estudos e semanas
pedagógicas, sem que isto seja reconhecido como prejuízo para o usuário. Dialogar com a
comunidade sobre a necessidade de que os/as profissionais tenham tempo e espaço para
refletir sobre a oferta dos serviços, de uma forma aberta e honesta poderá, inclusive, trazer o
apoio dessa para as equipes, a valorização e o reconhecimento de que os trabalhadores
devem cada vez mais se especializar e se preparar para bem atender.

•

Periodicidade: anual, com monitoramento sistemático, no
mínimo, a cada seis meses.

•

Organização: por unidade, com a participação de todos/as
os/as

servidores/as. Que o momento seja organizado

especificamente para isso, em datas e horários previamente
definidos e informados à comunidade;
c) Que sejam instituídos momentos para estudo.
•

Objetivo:

estudo

dos

documentos

normativos

que

fundamentam a política de assistência social e as demais
políticas públicas, da prática profissional do servidor público,
leis municipais, estaduais e federais, códigos de ética,
orientações técnicas, “estudos de caso” e outras análises de
caráter técnico, nos quais se possam discutir e definir
processos metodológicos de trabalho, coletivo e/ou individual
e propor planos de intervenção específicos das categorias
profissionais, respeitando-se as competências e atribuições
privativas das profissões, bem como suas responsabilidades
quanto ao trato ético das questões que envolvem os/as
usuários/as;
•

Periodicidade: quinzenal ou semanal, de acordo com a
demanda de trabalho e a realidade local das equipes.

•

Organização: por unidade, entre unidades ou regionalmente.

Nesses momentos, podem ser discutidos temas relacionados às
condições de trabalho, o trabalho com as famílias, grupos e indivíduos, a
profissionalização,
interdisciplinaridade,

aprimoramento
relações

e

o

monitoramento

intersetoriais

e

do

sistema,

interinstitucionais,

a
as

especificidades do trabalho com a população em situação de rua, o trabalho
em acolhimento institucional, o significado das proteções sociais no SUAS, as
demandas da diversidade – gênero: mulher/LGBT, recorte étnico-racial, as
múltiplas violências praticadas contra criança, adolescente, idoso/a, pessoa

com deficiência, entre tantas importantes questões que permeiam o
desenvolvimento das ações na assistência social.
A Política Nacional de Educação Permanente do SUAS (2013) preconiza
que os trabalhadores e as equipes profissionais mantenham um permanente
questionamento e reflexão acerca da pertinência e adequação dos seus
processos de trabalho e práticas profissionais, estimulando uma postura crítica,
investigativa e propositiva acerca das experiências vividas no cotidiano do
trabalho.
É, portanto, imperativo que espaços de discussão, estudos e de
planejamento sejam garantidos em todas as unidades da FAS, em caráter
permanente e continuado, em horário normal de trabalho e contemplando o
maior número possível de profissionais dos serviços.
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