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Eixo 12: Educação e política social.
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A Política de Assistência no Brasil como se apresenta hoje reconhecida no campo dos
direitos, é fruto de intensa luta e mobilização de trabalhadores e demais atores sociais
para sua consolidação. As legislações que norteiam este processo e deram surgimento ao
SUAS (2005), vêm desempenhando importantes garantias neste cenário e reflexões que
incitam novas estratégias para o fortalecimento desta política. Neste sentido, desde 2013
uma Política de Educação Permanente do SUAS vem contribuindo com a qualificação
dos trabalhadores e, consequentemente, dos serviços prestados, porém a complexidade,
as contradições e desafios para o atendimento das necessidades sociais dos sujeitos de
direitos, usuários desta política, exigem cada vez mais estratégias e aquisição de saberes,
inclusive para o enfrentamento ao retrocesso e ataques das reformas neoliberais em curso
no Brasil, suprimindo direitos sociais postos na agenda das políticas sociais. Entre essas
está a assistência social que tem contribuído significativamente para a efetivação dos
direitos socioassistencias, por isto precisa resistir e aprimorar cada vez mais a intervenção
profissional nos mais diferentes processos de trabalho no SUAS. O blog é um espaço
estratégico que visa 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 RS. Trata-se de uma
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pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa e a escolha da construção de um blog se
dá por ser este uma ferramenta interativa que permitirá 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. Todos os
participantes deverão preencher o termo de consentimento livre e esclarecido para o
atendimento dos requisitos éticos da pesquisa, que fará parte da redação inicial do
questionário.Os dados serão analisados por meio de um tratamento estatístico via SPSS
(baseado no ambiente windows que permite realizar uma grande amplitude de análises
estatísticas e gráficas: descritivas, inferenciais multivariadas, módulos gráficos, entre
outros). Serão realizadas análises de conteúdo das informações e postagens feitas pelos
participantes que emergirão do fórum de debates das questões abertas. Os resultados da
pesquisa serão socializados no blog e sistematizados em uma publicação e-book. A
relevância deste estudo é contribuir para a construção coletiva de uma agenda pedagógica
de educação permanente que atenda às necessidades sociais dos territórios em análise.
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