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RESUMO 
 
Discute-se neste artigo os determinismos históricos que 
marcam o processo de transformações no mundo do trabalho e 
os rebatimentos nas condições de trabalho do assistente social 
enquanto trabalhador assalariado, cujos reflexos trazidos pela 
política neoliberal incidem perversamente no direcionamento 
das políticas públicas e sociais. As observações empíricas 
desse cenário no município de Parintins-AM traz aspectos de 
uma cultura política fundada no paternalismo, na meritocracia e 
no favor, que ameaçam a continuidade das ações 
desenvolvidas e a qualidade dos serviços prestados a 
população, desafiando a autonomia profissional na condução 
de um processo de trabalho efetivamente comprometido com 
os direitos sociais. 
 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Políticas Públicas. 
Precarização do Trabalho. Questão Social. Serviço Social. 

 
ABSTRACT 
 
We discuss in this article the historical determinism that mark 
the process of change in the workplace and the repercussions 
on the working conditions of the social worker as an employed 
person, whose consequences brought about by neoliberal 
policy focus wickedly in the direction of public and social 
policies. Empirical observations of this scenario in Parintins-AM 
municipality brings aspects of a political culture based on 
paternalism, on merit and favor, that threaten the continuity of 
the actions developed and the quality of services provided for 
the population, challenging the professional autonomy in the 
conduct of a working process effectively committed to social 
rights. 
 
Keywords: Labor Market. Public Policy. Precarious Work. 
Social Question. Social Work. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

A atuação do profissional de Serviço Social se dá por meio de instituições que 

prestam serviços sociais a pessoas e comunidades, podendo atuar na esfera estatal, 

privada, em organizações não-governamentais e prestando assessoria e consultoria, sendo 

seu exercício profissional balizado pelas determinações sociohistóricas que marcam o 

desenvolvimento da sociedade capitalista madura.   

Além dos determinantes externos, o assistente social tem seu trabalho influenciado 

também por um conjunto de determinantes internos (institucionais) que lhe impõe limites. 

Ambos incidem tanto sobre as políticas sociais como forma de enfrentamento às mazelas 

sociais, nas formas de contratação do assistente social e também no agravamento da 

questão social, sobretudo em tempos de globalização. 

Para Iamamoto (2009), com a contrarreforma do Estado e o aumento da exploração 

na esfera capitalista, o “empobrecimento” das políticas sociais e a redução dos direitos 

sociais vem aumentando ao longo dos anos trazendo profundas mudanças no mundo do 

trabalho. Alterações estas nas condições de trabalho, na forma de contrato e na gestão da 

força de trabalho, fazendo com que haja o rebaixamento das condições do trabalho 

profissional, em especial, do assistente social que trabalha diretamente com as políticas 

públicas e sociais.   

O agravamento desse quadro estrutural mescla-se e consequentemente aprofunda-

se em pequenos municípios onde a cultura paternalista, meritocrática e do “favor” 

condicionam a (des) continuidade e a qualidade dos serviços prestados a população bem 

como o vínculo empregatício fragilizado dos assistentes sociais a partir da “boa vontade” 

política da gestão pública em vigor. 

Este estudo pauta-se metodologicamente em observações empíricas das condições 

de trabalho do assistente social no município de Parintins – Amazonas nos mais variados 

espaços de inserção socioocupacional frente à operacionalização das políticas sociais, cuja 

análise se dará a partir da pesquisa bibliográfica sobre as categorias centrais do tema.  

Toma-se como objetivo analisar de que forma a precarização do trabalho do 

assistente social, enquanto profissional que atua na perspectiva de concretização dos 

direitos sociais, repercute sobre o direcionamento das políticas públicas e sociais no 

município de Parintins – AM.  

A cidade de Parintins – AM, conhecida no Brasil e mundialmente pelo festival 

folclórico dos bois-bumbás caprichoso e garantido, tem ostentado milhões a cada ano com a 

realização desse festival enquanto grande parcela de sua população ainda é tratada com 



 

 

                  

descaso pelo poder público na garantia dos mínimos sociais e na fragilização de direitos 

trabalhistas de quem se compromete a atuar contra a violação de direitos. 

 

II. Questão Social, Políticas Públicas no Amazonas e Serviço Social  

 

Santos (2001) afirma que a globalização apresenta-se como fábula e perversidade 

ao mesmo tempo. Fábula é a forma como ela aparenta ser através das vantagens trazidas 

pelos avanços da tecnologia que conecta os povos nas extremidades do planeta, mas que 

ao mesmo tempo é perversa porque exclui a maioria da população de serviços básicos de 

subsistência, concentrando a maior fatia do bolo nas mãos de um pequeno grupo de 

milionários que detém o poder econômico e político. 

O esgarçamento das condições pauperizadas de vida dos mais pobres, a 

criminalização e a militarização da questão social, a ausência de uma reforma agrária, os 

sobrantes do capital que dificilmente encontram emprego ou voltam a se inserir no mundo 

do trabalho e os programas de transferência de renda sem a pretensão de se articularem a 

reformas estruturais representa o quadro traçado por Netto para mostrar os efeitos 

perversos do capitalismo globalizado sobre as condições de vida da maioria das pessoas 

que moram em países latino-americanos, como o Brasil. 

Essa “nova” questão social ou a velha questão social trazida sob nova roupagem (a 

do capitalismo financeiro) é apontada por Castel (2008) como diferente da questão social do 

século XIX, descrita sob a forma de pauperismo, onde tinha o processo de industrialização 

como seu fundamento. Em fins do século XX e início do século XXI, o autor afirma que a 

questão social passa a configurar o questionamento da função integradora do trabalho na 

sociedade, uma vez que há uma desmontagem dos sistemas de proteção e garantias 

sociais bem como também a desestabilização da ordem do trabalho que incide nos 

diferentes setores da vida social. 

No caso brasileiro, a questão social é aprofundada por processos de exclusão social 

relacionados a questões étnicas, de gênero, de orientação sexual e geração. Assim, se a 

condição de pobreza já é um fator de segregação social na sociedade capitalista, ser negro, 

mulher e ter orientação sexual diferente do padrão heterossexual, tudo junto, agrava mais 

ainda o lugar social do indivíduo na sociedade. O termo “exclusão social”, segundo o autor, 

precisa ser empregado com cautela, pois o uso incorreto pode transfigurar o sentido da 

questão social como apenas uma questão de inclusão identitária.  

No que tange às políticas sociais, as medidas de discriminação devem ser de forma 

positiva, de reconhecimento e transformação, sobretudo para as populações mais 



 

 

                  

vulneráveis e marginalizadas. Para Fraser, essas medidas devem perpassar o eixo da 

redistribuição da riqueza socialmente produzida, concentrada nas mãos de poucos e 

também à desconstrução de identidades estigmatizadas em processos de inclusão social. 

Na Amazônia, a questão social tem como mola propulsora as imigrações de 

brasileiros e estrangeiros, além do êxodo nos municípios pequenos para as grandes capitais 

que ocorreram (e ainda ocorrem), sobretudo, no período áureo da borracha e no processo 

de implementação do capitalismo através da Zona Franca de Manaus (1972), conforme 

aponta Scherer (2004). O inchaço populacional, o tráfico de drogas nas fronteiras, o 

aumento da criminalidade, o desemprego e a prostituição constituem-se como algumas das 

expressões da questão social na região. 

A concentração do desenvolvimento capitalista no Amazonas se encontra em 

Manaus, onde as políticas públicas e sociais, apesar de sofrerem os impactos da 

fragmentação, seletividade e focalização próprios do ideário neoliberal, estão estabelecidas 

de forma mais ou menos organizada na capital, fator que não se estende aos demais 

municípios que compõem o estado do Amazonas, como Parintins, uma das cidades mais 

populosas depois de Manaus. 

A cidade de Parintins, conhecida como “a Ilha Tupinambarana”, está localizada no 

Baixo Amazonas, a 369 km da capital Manaus e possui uma população estimada em 

102.066 pessoas. Conhecida nacional e internacionalmente pela espetacularização do 

festival folclórico dos bois-bumbás caprichoso e garantido realizado em junho, onde afiança 

importantes parcerias com o setor público e privado, no campo da implementação das 

políticas sociais caminha com dificuldades sob a alegação de falta de recursos da gestão 

pública municipal, o que também repercute sobre as contratações de trabalho temporárias e 

terceirizadas dos profissionais que operacionalizam as políticas públicas e sociais, 

comprometendo a qualidade dos serviços prestados a população.   

Apesar das políticas sociais nascerem no marco do capitalismo como mecanismos 

corretivos das desigualdades sociais provocadas pelo estágio de desenvolvimento desse 

sistema econômico, elas se constituem também como importantes conquistas da população. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 levanta a bandeira da democracia ao passo que 

estabeleceu a primazia do Estado na garantia de direitos a população referentes à saúde, à 

educação, à assistência social, dentre outros, que até então eram prerrogativas de poucos. 

Entretanto, ainda há um fosso entre o que é legalmente assegurado e o que está 

sendo de fato efetivado. Trata-se de uma luta que não consiste tanto pela conquista de 

novos direitos, mas garantir os que já foram conquistados, como por exemplo, a participação 

democrática nos conselhos e fóruns de políticas públicas. Em Parintins, essa participação é 



 

 

                  

comprometida muitas vezes pelo receio de perder o emprego uma vez que pode ressoar 

como uma afronta à gestão pública municipal.  

Para Pereira (2008), a política, enquanto política pública, possui como marca 

principal justamente o fato de ser pública e não somente por estar vinculada ao Estado. 

Deve representar um conjunto de decisões e ações planejadas, pensadas e avaliadas pelo 

Estado e pela Sociedade visando à concretização de direitos sociais em favor do bem-estar 

da coletividade. Sua principal função é a concretização de direitos e a alocação e 

distribuição dos bens públicos que devem ser indivisíveis, públicos e de fácil acesso.  

Porém, ao sofrerem os impactos estruturais do cenário econômico e político 

fortemente neoliberal aprofundados pelas raízes culturais brasileiras fundadas no 

paternalismo, no clientelismo e na meritocracia, a condição de direito social da política 

pública dilui-se no favor e no atendimento básico de necessidades imediatas, em uma 

perspectiva que não tem intenção de afiançar segurança nem autonomia aos sujeitos 

sociais quando, na verdade,  

 
As políticas públicas não podem estar voltadas para o atendimento de 
necessidades meramente biológicas. O ser humano, seja ela quem for, é 
um ser social e, como tal, é dotado de dimensões emocionais, cognitivas e 
de capacidade de aprendizagem e desenvolvimento, que devem ser 
considerados pelas políticas públicas. Isso explica porque as políticas 
públicas, além de se preocuparem com a provisão de bens materiais (“dar o 
peixe”, como reza um provérbio chinês) têm de contribuir para a efetiva 
concretização do direito do ser humano à autonomia, à informação, à 
convivência familiar e comunitária saudável, ao desenvolvimento intelectual, 
às oportunidades de participação e ao usufruto do progresso (“ensinar a 
pescar”) (PEREIRA, 2008, p. 103). 
 

O assistente social tem papel fundamental no processo de planejamento, 

administração e implementação das políticas sociais e públicas. De acordo com as diretrizes 

do projeto ético-político expressas também no Código de Ética de 1993, o profissional deve 

atuar na defesa intransigente dos direitos humanos comprometendo-se com a qualidade dos 

serviços prestados a população na perspectiva da competência profissional.  

Porém, isso não se dá de forma confortável. Ao contrário. As lutas empreendidas 

pelos assistentes sociais brasileiros vem sendo fortemente balizadas pelas condições 

precarizadas de trabalho em que se inserem os profissionais, no aprofundamento das 

mazelas sociais e nas respostas cada vez mais insuficientes apresentadas pelas políticas 

sociais, base de sustentação funcional-ocupacional do trabalho do assistente social 

(MONTAÑO, 1997).  

As transformações no mundo do trabalho impulsionadas pela reestruturação 

produtiva entre as décadas de 1970 e 1980, conforme Antunes (2010), trouxeram 



 

 

                  

consequências perversas sob a égide neoliberal, como a privatização do Estado, o corte nos 

gastos sociais e a desregulamentação dos direitos sociais e trabalhistas.  

A classe trabalhadora, por sua vez, tornou-se mais heterogênea, fragmentada e 

complexa, estratificando-a entre trabalhadores qualificados e desqualificados, homens e 

mulheres, estáveis e com vínculos precários de trabalho.  

A análise de Castel (2008) vai mais longe quando diz que, apesar de um número 

expressivo de trabalhadores serem qualificados, muitos dificilmente adentrarão ao mercado 

de trabalho, constituindo-se como os sobrantes do capital. No regime de trabalho 

precarizado, subcontratado e terceirizado, não há mais tanta diferença entre aqueles que 

estão empregados e os que estão desempegados, em razão da própria volatilidade dos 

vínculos de contratação e demissão. 

Nesse contexto, Montaño (1997) afirma que o assistente social não está imune a 

essas transformações no mundo do trabalho. Problematiza dizendo que se as políticas são 

a base de sustentação funcional-ocupacional do assistente social e se estão sofrendo com 

os ajustes neoliberais, o assistente social corre o sério risco de perder seus postos de 

trabalho para outros profissionais, se continuar exercendo tarefas instrumentais simples. 

De acordo com Boschetti (2008, p.20 apud MARGAREZI, 2010):  

 

O Serviço Social ao se constituir como uma profissão que atua 
predominantemente, na formulação, planejamento e execução de políticas 
públicas de educação, saúde, previdência, assistência social, transporte, 
habitação, tem o grande desafio de se posicionar criticamente diante da 
barbárie que reitera a desigualdade social. 
 

É aqui que se mostra o papel fundamental do assistente social nas políticas sociais e 

públicas: posicionar-se criticamente diante de uma realidade tão desigual. Porém, questões 

como a descontinuidade na formação profissional, a carga horária elevada de trabalho para 

além da instituição, a sobrecarga de trabalho, os baixos salários, dentre outros fatores, 

repercutem negativamente sobre o compromisso do profissional com as lutas dos setores 

sociais pela liberdade, autonomia e emancipação dos sujeitos, inclusive a satisfação com a 

profissão (MARGAREZI, 2010). 

 

III. Aspectos da precarização do trabalho do assistente social nas políticas 

públicas no município de Parintins/AM: o direcionamento comprometido das ações 

 

O assistente social é “um trabalhador assalariado, cuja inserção no mercado de 

trabalho passa por uma relação de compra e venda de sua força de trabalho especializada 



 

 

                  

com organismos empregadores, estatais e privados” (IAMAMOTO, 2007, p.96). Isso faz com 

que o profissional submeta-se às exigências impostas pelo empregador, às normas e 

objetivos da instituição empregadora. 

De acordo com Faleiros (2013), “o serviço social está inserido em processos de 

trabalho cada vez mais complexos e com mudanças muito rápidas” (p. 67), colocando os 

profissionais à mercê da precariedade, contratação por tempo determinado, redução de 

salários, dentre outras questões presentes no trabalho profissional. Por outro lado, as 

mudanças trazidas pelo capitalismo faz com que haja novas exigências sejam impostas no 

campo das políticas sociais e públicas. 

O assistente social como trabalhador inscrito na divisão sócio técnica do trabalho e 

envolto nesta dinâmica social contemporânea é afetado por diversas implicações que 

comprometem diretamente a efetivação de políticas públicas, “concretizadoras de direitos 

sociais” (PEREIRA, 2008, p. 102). 

Nesse contexto, os assistentes sociais se deparam com muitos desafios em seu 

cotidiano profissional. Raichelis (2009) aponta a perplexidade dos profissionais diante das 

mudanças societárias, em que o debate e a difusão do conhecimento sobre as políticas 

sociais precisam ser ampliados, as exigências de profundas mudanças no perfil do 

assistente social, estimuladas principalmente pelo processo de descentralização das 

políticas sociais públicas, especialmente em sua municipalização, onde os espaços 

ocupacionais se ampliam nas políticas públicas de saúde, assistência social, entre outros e 

o caráter interdisciplinar e intersetorial do trabalho profissional no campo das politicas 

sociais públicas, que se torna fundamental, mas que impõem novas exigências. 

Segundo a autora, na esfera estatal o retraimento das funções do Estado e a 

redução dos gastos vem contribuindo para a questão da desrresponsabilização no que se 

refere às políticas sociais e que essa dinâmica societária atinge diferentes profissões, 

inclusive o Serviço Social que trabalha diretamente frente a essas políticas. 

A pesquisa realizada pelo CFESS/CRESS sobre o mercado de trabalho do 

assistente social em nível nacional (2005) aponta que os assistentes sociais são 

majoritariamente assalariados, em especial nos organismos governamentais, com foco nas 

políticas de saúde e assistência social. “Constata-se que, no nível nacional, 78,16% dos 

assistentes sociais atuam em instituições públicas de natureza estatal, das quais 40,97% 

atuam no âmbito municipal, 24%, estaduais e 13,19% federais” (IAMAMOTO, 2009, p. 345). 

Nota-se então que em sua maioria os assistentes sociais encontram-se trabalhando na rede 

municipal nas mais diversas áreas. 

No munícipio de Parintins, há 37 (trinta e sete) instituições credenciadas pelo 

Cress/AM. A maioria dos assistentes sociais empregados nessas instituições possui vínculo 



 

 

                  

empregatício terceirizado e temporário, em especial nas políticas de saúde e assistência 

social. São profissionais que possuem contrato por tempo determinado, o que interfere na 

continuidade das atividades realizadas nos espaços sócio-ocupacionais de trabalho. 

Os assistentes sociais no munícipio de Parintins vivenciam situações como a 

precarização do trabalho, o subemprego e os contratos de trabalho por prazo determinado, 

em especial, no âmbito da assistência social e saúde. Chagas (2012, p. 97) endossa esse 

dado com a seguinte explicitação: 

 

Anualmente estas devem se submeter a processos seletivos, pagar suas 
inscrições e entregar uma série de documentos comprobatórios de sua 
formação e qualificação, ou quando não, aguardarem a boa vontade de um 
político para as indicarem para um cargo de assistente social.  

 

A questão política nesse processo é muito forte, pois o contrato do profissional, 

muitas vezes, depende de quem está no poder, principalmente em relação às instituições 

que estão sob a responsabilidade do munícipio, sobretudo a proteção social básica no 

âmbito da assistência social e a atenção básica de saúde, no campo da saúde, redes de 

atenção preferenciais nos aspectos da prevenção e promoção de riscos sociais e agravos 

de saúde. 

Neste contexto, observamos que o ciclo de reprodução do capital, além de 

determinar “mudanças na organização da produção material e nas modalidades de gestão e 

consumo da força de trabalho, provoca impactos nas práticas sociais” (MOTA, 2008, p.24). 

A relativa autonomia do assistente social se vê continuamente ameaçada em razão desse 

quadro, o que demanda criticidade e criatividade na reelaboração de estratégias 

profissionais. 

Assim, Alencar e Granemann (2009, p.162) apontam que:  

 

Enquanto força de trabalho, inscrita na organização coletiva do trabalho, é 
permeável, ainda que disponha de uma relativa autonomia, aos 
condicionantes e parâmetros institucionais e trabalhistas que se tecem no 
âmbito das instituições. 

 

De fato, existe uma relativa e quase inexistente autonomia dentro das instituições no 

município de Parintins, pois os condicionantes e parâmetros institucionais são mais 

intensos, principalmente nas instituições de responsabilidade do poder municipal, 

influenciando a condução do exercício profissional e a prestação dos serviços a população.  

O assistente social tem seu processo de trabalho marcado por alterações que se se 

dão por diferentes aspectos que perfilam as relações de trabalho nas quais estão inseridos e 

onde segundo Silva (2005, p. 48):  



 

 

                  

 

As condições formais em que o trabalho do assistente social se realiza são 
regulamentadas por diferentes normas publicas, geram direitos e 
obrigações às partes envolvidas, através de contratos de trabalho que 
resguardam características, especificam e que definem questões como: a 
carga horária a ser cumprida, a remuneração, as atividades a serem 
desenvolvidas e etc., conforme a natureza e os objetivos das instituições 
configurando formas de relações de trabalho particulares entre o Assistente 
Social e seu empregador. 

 

Quando observadas no município de Parintins, tais questões trazem à tona diversos 

pontos de discussão. No município, a maioria dos assistentes sociais são inseridos por 

contrato de trabalho nas instituições, quase inexistem profissionais que adentram através de 

concursos públicos, devido ao número baixo de oferta de vagas, fator próprio do 

enxugamento de gastos no Estado e a tendência do profissional polivalente e multifacetado, 

o que implica em uma instabilidade dos vínculos empregatícios que afeta a condução do 

exercício deste profissional, traduzindo, assim, a “constituição de dois grandes grupos de 

trabalhadores: os empregados estáveis do grande capital e os trabalhadores excluídos do 

emprego formal, sujeitos do trabalho desprotegido.” (MOTA, 2008, p.31). 

O desenvolvimento das atividades dos assistentes sociais é efetivado a partir de 

diferentes cargas horárias, nas diversas políticas setoriais municipais e existem formas 

diferenciadas de cumprimento destas, onde algumas se dão de forma equitativa todos os 

dias da semana e outras em regime de plantão, como no caso de algumas assistentes 

sociais da área da saúde.  

Outro ponto a ser observado é a questão do excesso de carga horária, que afeta 

diretamente a produtividade deste profissional e consequentemente a prestação dos 

serviços à população.  “Na esfera sócio-política e institucional ocorrem novas modalidades 

de controle do capital sobre o trabalho, que exigem um conjunto de reformas institucionais e 

a implementação de mecanismos capazes de promover a adesão e o consentimento dos 

trabalhadores às mudanças requeridas” (MOTA, 2008, p.28). 

A correlação de forças dentro da instituição, aprofundadas pelo receio de ser 

demitido do emprego conquistado pelo favor político, impõem também ao assistente social a 

realização de tarefas que não correspondem às suas competências profissionais, resultando 

em uma intensificação e sobrecarga de trabalho, em razão da baixa contratação desses 

profissionais, como é o caso de quem atua na educação e na previdência social, incidindo 

sobre a qualidade das ações prestadas e também na baixa participação nos eventos 

promovidos para a discussão da profissão no município. 



 

 

                  

A elevada jornada de trabalho e a disparidade de salários em comparação com 

profissionais graduados de outras áreas conduz a não valorização deste profissional e de 

sua atuação.  

Outro ponto importante é o incentivo para a capacitação profissional, onde nos 

deparamos com a realidade dura que mostra que o profissional tem apenas três opções: 

permanecer em sua “zona de conforto”, atendendo as demandas que lhe são dadas com o 

conhecimento adquirido em sua formação e tempo de prática cotidiana, participar de 

treinamentos básicos subsidiados por um auxilio mínimo oferecido pelo município ou então 

arcar com os próprios recursos para a qualificação e a escolha muitas vezes entre o 

trabalho ou a continuidade dos estudos, o que nem todos tem condições de fazer, já que 

como trabalhadores assalariados, dependem do salário para garantir o sustento de suas 

vidas. 

Levando em consideração tais questões apresentadas e que ilustram a realidade da 

maioria dos assistentes sociais na cidade de Parintins, aos assistentes sociais cabe 

apropriar-se das possibilidades com vistas a fomentar a autonomia e a emancipação dos 

sujeitos sociais com os quais trabalha. Não se trata de uma tarefa fácil, mas também há de 

se acomodar à espera das condições pelo “país das maravilhas”. Deve-se romper com as 

visões deterministas e avançar na expansão do horizonte profissional, objetivando a 

reorientação das políticas institucionais de forma que estas incorporem às demandas reais e 

potenciais dos usuários (SILVA, 2005).  

Faz-se necessário, portanto, o fortalecimento da parceria entre universidade e as 

instituições credenciadas no intuito da troca de experiências para o fortalecimento da 

profissão no município. A participação organizada dos assistentes sociais em manifestações 

pela melhoria das condições de trabalho e o planejamento conjunto das políticas sociais 

podem constituir-se como importantes bandeiras na luta pela valorização da profissão no 

município e o compromisso com os direitos sociais a partir da perspectiva do direito social e 

não do favor político.  

 

IV. CONCLUSÃO 

 

            A problematização que cerca o trabalho do assistente social é um campo que ainda 

requer muitas reflexões e estudos, com a finalidade de conhecer, analisar e objetivar o 

mundo do trabalho em que se insere este profissional, sujeito a determinações institucionais, 

políticas, ideológicas, econômicas e sociais. É de incontestável importância conhecer esse 

universo em que os assistentes sociais estão inseridos, principalmente no que tange seu 



 

 

                  

exercício profissional, possibilidades, desafios e perspectivas, especialmente porque como 

trabalhador comprometido com a garantia dos direitos sociais, precisa também ter seus 

direitos respeitados.   

           O conjunto de modificações na esfera produtiva incide sobre as formas de gestão da 

força de trabalho e, consequentemente, sobre as políticas públicas. Em tempos de crise 

estrutural do capital, as expressões da questão social agravadas pela precarização das 

relações de trabalho são assaz explícitas, afetando diretamente as condições, relações e o 

exercício do profissional.  

            Quando observadas no município de Parintins, pontua-se as influencias de uma 

gestão pública marcada fortemente por traços culturais assentados no paternalismo, na 

meritocracia e no clientelismo. Constata-se que a maioria dos assistentes sociais são 

contratados pelas instituições por tempo determinado, sendo poucos os profissionais 

concursados. Isso expressa a formação de dois grupos de trabalhadores: os empregados 

estáveis do capital e os trabalhadores desprotegidos. A demagogia do discurso de um 

profissional que luta pelos direitos do outro ao passo que olha para si e vê seus próprios 

direitos fragilizados chega a ser sarcástico. 

            É tão mais angustiante esse quadro quando se olha para o volumoso investimento 

de recursos financeiros e as parcerias estabelecidas com o público e o privado aplicados no 

festival folclórico de impacto megalomaníaco enquanto grande parcela da população padece 

pela falta de recursos nas secretarias existentes quando se busca serviços sociais de 

assistência social e saúde.  

             A inexistência de fiscalização das condições de trabalho dos assistentes sociais de 

Parintins por parte do CRESS/AM merece ser destacado, assim como a necessidade de 

promoção de cursos de capacitação e a presença nos eventos realizados no município. 

Afinal de contas, a proposição do conselho regional consiste em zelar pelo cumprimento do 

código de ética profissional, o que inclui a fiscalização das condições de trabalho e do 

exercício profissional. 
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