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RESUMO 

 
 
Neste estudo mostramos as transformações no mundo do 

trabalho e a sua relação com o serviço social a partir da 

internacionalização do festival folclórico em Parintins/Am. 

Analisa particularmente o trabalho da assistente social no 

Centro Educacional Universidade do Folclore Paulinho Faria, 

uma extensão desse evento. Nesse processo, buscamos 

discutir os traços peculiar da profissão em que refletimos as 

atividades, assesoramento, planejamento, monitoramento, 

avaliação e autonomia da assistente social apontando as 

limitações e as possibilidades na efetivação do projeto ético-

político nesse novo mercado de trabalho.   

 

Palavras-chave: Assistente Social; Trabalho; Terceiro Setor; 
Projeto Ético-Político. 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to analyze the professional practice of 

social workers in Folklore Paulinho Faria University Educational 

Center. The research took the dialectical method with a 
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qualitative approach. We used techniques of direct observation, 

field diary and semistructured interviews. It was found that the 

work of the social worker pointing out limits and challenges in 

the realization of the ethical and political project within the third 

sector. It is concluded that the main challenge for social 

workers in the third sector is to present yourself as a qualified 

professional able to contribute answers to immediate questions 

to the demands of the institution as to maintain the commitment 

to professional users. 

 

Keywords: Social Work; Professional Practice; Third Sector. 

 

Eixo 3:  Exercício profissional do assistente social nas Políticas Sociais 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

É na década de 90 que o projeto neoliberal conseguiu ampliar o fosso das 

desigualdades e injustiças sociais no Brasil gerando mais desemprego e a precarização do 

trabalho produzindo novos contingentes de “excluídos” (cf. Montaño, 2007, p.12). Em 

Parintins marca a expansão do festival folclórico nacional e internacionalmente em que há 

necessidade de expandir a lógica do capital emergindo assim um terceiro setor que 

desenvolve ações e serviços sociais por meio de projetos assumidos pelos mesmos 

financiadores do evento. A terceirização das políticas sociais atrelada à chamada “parceria” 

do Estado com a sociedade civil tem tirado a responsabilidade deste na intervenção da 

questão social e transferida para um terceiro setor que ocorre, numa crítica marxiana, por 

motivo político-ideológico citados por (Montaño, 2007):  

 
Retirar e esvaziar a dimensão de direito universal do cidadão quanto a políticas 
sociais (estatais) de qualidade; criar uma cultura de auto-culpa pelas mazelas que 
afetam a população, e de autoajuda e ajuda mútua para seu enfrentamento; 
desonerar o capital de tais responsabilidades, criando, por outro lado, uma imagem 
de transferência de responsabilidades e, por outro, a partir da precarização e 
focalização (não-universalização) da ação social e do “terceiro setor”, uma nova e 
abundante demanda lucrativa para o setor empresarial (MONTAÑO, 2007, p. 23). 

  
 

Nesse sentido, como o uso de uma brincadeira foi incentivada à indútria cultural 

acarretando a perda de espaço para os próprios que a criaram? Em que medida as festas 

populares são determinantes para a instalação e expansão do capitalismo numa pequena 

cidade do interior do Amazonas? A criação das cidades na Amazônia tem papel crucial na 
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reprodução capitalista desde a colonização. Apesar de suas reduzidas populaçãoes e os 

parcos serviços ali oferecidos o Estado mantém lugares centrais não para atender os 

habitantes regionais, mas sobretudo para expressar sua presença no controle do território, 

sua precupação dominante levando-o à omissão de ações de justiça social e de 

desenvolvimento (BECKER, 2013, p. 44) com pouco empreendimento de produção 

estruturada que pudesse gerar emprego e renda, mercados e serviços. Em Parintins a 

grande maioria da populaçao urbana vive em condições trabalho informal providos muitas 

vezes por instituições ditas sem fins lucrativos denominadas como um terceiro como é a 

Universidade do Folclore.  

Diante disto, buscamos trazer aspectos conceituais do terceiro setor para ter uma 

compreensão da complexidade em defini-lo como também para situar o lócus da pesquisa 

em que atua a assistente social, sujeito deste estudo. Para Landim apud Montaño (2007, p. 

53) o terceiro setor não é um termo neutro, ele tem nacionalidade clara. É de procedência 

norte-amaericana, contexto onde associativismo e voluntariado fazem parte de uma cultura 

política e cívica baseada no individualismo liberal. Para Antunes (2009, p.113) o terceiro 

setor “não é uma alternativa efetiva e duradoura ao mercado de trabalho capitalista, mas 

cumpre um papel de funcionalidade ao incorporar parcelas de trabalhadores 

desempregados pelo capital”.  Montaño (2011, p.37) conceitua o terceiro setor no formato do 

sistema vigente, dizendo que “o que era de responsabilidade do conjunto da sociedade 

passa a ser de (auto) responsabilidade dos próprios sujeitos afetados pela ‘questão social’ 

(...)”. Como se o político pertencesse à esfera estatal, o econômico ao âmbito do mercado e 

o social remetesse apenas à sociedade civil, num conceito reducionista (Idem, p.53). 

Simões (2009, p.473) caracteriza as organizações do terceiro setor como a de “prestarem 

serviços de interesse público e, por isso, gozarem de certos privilégios legais, como são as 

imunidades e isenções tributárias e as subvenções públicas e privadas, a título de 

incentivo”. Salamon (1997, p.90) conceitua como um “[...] setor sem fins lucrativos, setor da 

sociedade civil, setor voluntário, setor social-econômico, setor ONG, setor da caridade, etc.” 

Frente às diversas conceituações compreendemos que de um modo geral o terceiro 

setor é uma extensão do sistema capitalista que a partir da “cultura das crises” da 

reestruturação produtiva configura o Estado máximo para o econômico e o 

mínimo/insuficiente para o social. Isso significa dizer que as políticas sociais ao invés de 

garantir condições para a reproduçao da vida acaba por reforçar as desigualdades sociais 

notadamente nas condições de vida de muitos parintinenses. Transferidas para a esfera do 

terceiro setor como estratégia rentável para o capital em detrimento da exploração do 

trabalhador esse modelo de política acaba descaracterizando a sua execução  como dever 

do Estado e direito do cidadão. Para Souza (2008, p.86) a assistência social é uma política 

que tem por objetivo possibilitar o acesso da população às demais politicas sociais 
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garantindo assim, o exercício da cidadania. No entanto o que vemos é um retrocesso nas 

políticas sociais em que as práticas interventivas do assistente social, ator privilegiado pelo 

vasto histórico de trabalho e/ou atuação no campo social, se faz necessário. 

É nesse contexto que essa pesquisa discute o trabalho da assistente social na 

“Universidade do Folclore Paulinho Faria”, uma instituição do terceiro setor. Esta instituição 

criada a partir da mercantilização do festival folclórico que gera mudanças no mundo do 

trabalho em que as expressões da questão social no município de Parintins/Am tem 

suscitado discussões e reflexões por pesquisadores local como Fátima Guedes (2002), 

Camilo Souza (2002) em contraposição ao distancimento do Estado com projeto social para 

a população parintinense. Face a esse novo mercado a instrumentalidade do trabalho do 

serviço social imbricada à realidade dos usuários da instituição torna significativa as 

práticas de intervenção da assistente social para modificar, transformar, alterar as 

condições objetivas e subjetivas e as relações interpessoais e sociais dos usuários da 

Universidade do Folclore. Porém, esse panorama impõem aos profissionais qualificação na 

sua intervenção visto que, o terceiro setor não reconhece a formação profissional, 

generalizando os técnicos na condição de educadores, animadores culturais, entre outros 

isso sem contar com os salários e as condições de trabalho que oferece (Souza, 2008, p. 

97). Assim, é nesse contexto que para realizar esta pesquisa nos apoiamos no método 

dialético com abordagem qualitativa em que procuramos descrever, por meio da 

observação direta e entrevistas semiestruturadas, o trabalho da assistente social junto à 

equipe multidisciplinar evidenciando as condições de trabalho e sobretudo, a sua relação 

com o projeto ético-político da profissão em meio às tramas do trabalho assalariado no 

terceiro setor em Parintins. Para contextualizar nossa pesquisa utilizamos os estudos dos 

autores Antunes, (2009), Guerra (2007); Iamamoto (2008), Montaño (2007) entre outros que 

se debruçam sobre o objeto deste estudo.  

Portanto, nesse universo do terceiro setor a assistente social ao mesmo tempo que 

corresponde aos parâmetros institucionais reconhece e potencializa o valor social do seu 

trabalho legitimando o projeto ético-político da profissão em contraposição ao projeto 

neoliberal.   

  

 
2. UNIVERSIDADE DO FOLCLORE: UM NOVO ESPAÇO PARA O MERCADO E PARA O 
ASSISTENTE SOCIAL EM PARINTINS 

 

 
O Centro Educacional “Universidade do Folclore” Paulinho Faria é uma Escola de 

Artes. O nome dado a este Centro de Educação em Artes se dá pelo reconhecimento à 

“Paulinho Faria”, levantador de toadas e figura importante na/da história do festival folclórico 
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de Parintins. Foi idealizada na perspectiva de atender crianças e adolescentes com faixa 

etária entre 07 a 17 anos de idade oriundos de família de baixa renda, cadastrados no 

Programa do Governo Federal Bolsa Família e regularmente matriculados na Rede Pública 

de Ensino. Tem o compromisso de possibilitar o acesso e a permanência dessa população 

por meio de oficinas voltadas para a arte cênica, dança, música, desenho e artesanato 

promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências artísticas de caráter 

socioeducativo conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (2003, 

p.13) em seu artigo 71: “a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, 

esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento”, considerando o seu potencial e suas limitações. Vale 

ressaltar que as ações envolve as famílias em que de um modo geral se sentem 

contempladas com com os serviços prestados pela instituição dada à escassez de bens e 

serviço para aqueles que vivem em situação de vulneralidade social.  

A estrutura física da instituição está dividida em 05 salas de aulas climatizadas, 02 

chapéus de palha para atividades de dança, 01 sala onde funciona a secretaria, 01 sala 

onde funciona o almoxarifado, 01 cozinha, 02 banheiros, sendo 01 masculino e 01  feminino 

e 01(um) campo de futebol. Para o desenvolvimento das atividades dispunha de uma equipe 

multidisciplinar constituída por 01 diretor administrativo, 01 coordenador interno de projetos,  

01 pedagogo, 01 assistente social, 01 auxiliar administrativo e 05 educadores social. As 

atividades desenvolvidas acontecem em parcerias com empresas, governo estadual e 

municipal. Dentre os principais patrocinadores estão Coca-Cola, Natura, Petrobrás. Conta 

também com colaboradores local como a Universidade Federal do Amazonas - Instituto de 

Ciências Sociais, Educação e Zootecnica – ICSEZ, Centro de Estuds Superiores de 

Parintins – CESP/UEA, Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino - SEDUC, 

Comissão dos Direitos Humanos – CDH e outros.  

No Brasil, a Lei 9.790 de 23 de março de 1999 (BRASIL, 1999), regulamenta as 

organizações da sociedade civil, aquelas sem fins lucrativos, identificadas na esfera do 

Terceiro Setor como a Universidade do Folclore, a Fundação Boi Bumbá Caprichoso, 

extensão do festival folclórico. Atuam nas áreas da educação; meio ambiente; saúde; 

direitos humanos; comunidade; cultura; amparo à criança, ao adolescente e à mulher; apoio 

a portadores de deficiência; parcerias com o governo, cooperação nacional e internacional; 

entre outras. Ness perspectiva, a brincadeira de boi de pano que passa a receber uma 

atenção nacional e internacional se reveste do que chamamos de indústria cultural em que a 

mercantilização do evento configura a proliferação de ONGs, Fundações e OSCIPS que 

passam “a ser criadas com o único propósito de absorver parte do fluxo de dinheiro 

internacional devido à persistente escassez na oferta de empregos em outros setores” 

(Montaño, 2007, p. 208) como também para fortalecer a reprodução do sistema capitalista 
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no município de Parintins/Am  que de forma sutil por meio do Estado realiza algumas ações 

e serviços pontuais à população parintinense. No entanto, em contrapartida, essas 

instituições assumem compromisso significativo com os financiadores/patrocinadores 

cumprindo critérios pré-estabelecidos por estes diante da aprovação de projetos sociais 

elaborados pelos assistentes sociais como ocorre na Universdade Folclore e Fundação Boi 

Bumbá Caprichoso. Assim, vejamos o que preconiza a Natura em relação à sua exclusiva 

participação nas ações da Universidade do Folclore: 

 
A Natura será a patrocinadora exclusiva do projeto. O nome da Natura deverá ser 
veiculado ao lado da titulação “apresenta” além de sua marca ser exposta sob a 
chancela “patrocínio”. Outras empresas e instituições financiadoras, apoiadoras ou 
promotoras da ação terão crédito sob a titulação “apoio”, “apoio cultural ou 
institucional”, “promoção” ou “colaboração”. Suas logomarcas deverão ser fixadas 
em dimensões inferiores às da Natura. Independentemente da titulação, a Natura 
deve ser a única empresa do seu segmento de mercado. A Natura deverá ser 
mencionada como patrocinadora, sempre vinculada ao Programa Natura Musical 
(Documento de formalização da natura, 2009). 

 

 

Investir na brincadeira do boi de pano é investimento para os negócios das grandes 

empresas tão visível na festa de boi bumbá em Parintins. Iamamoto (2008) afirma que a  

 

Natura, poderoso grupo econômico com um volume de negócios de UU$ 915 
milhões, é a atual líder do setor de cosméticos no país, contando com um 
contingente de 170 mil revendedores de seus produtos, as quais têm sido envolvidas 
na arrecadação de fundos para programas sociais da empresa (IAMAMOTO, 128). 

 
 

Os financiadores dos projetos sociais aprovados têm suas especificidades. De 

acordo com documento da Petrobrás esta privilegia ações e atividades desenvolvidas numa 

dimensão cultural onde os usuários dos serviços prestados pela instituição tenham 

oportunidades de desenvolver suas habilidades artísticas. Tem como finalidade, 

 
Estimular a realização de projetos de interesse público, não necessariamente na 
evidência do mercado e que contemplem a cultura brasileira em toda a sua 
diversidade étnica e regional; Abrir espaço para a criação, estimulando não só o 
fazer artístico, mas também a ampliação das oportunidades de circulação e de 
fruição dos bens culturais; Consolidar o trabalho de resgate, recuperação e 
organização do acervo material e imaterial da cultura brasileira, priorizando aqueles 
em situação de risco, e buscando ampliar a oportunidade de acesso público a esses 
acervos; Contribuir para a formação de públicos, talentos e técnicos para o setor, 
fomentando iniciativas educacionais no âmbito da produção cultural; Estimular a 
reflexão sobre a cultura e o pensamento brasileiros; Contribuir para uma melhoria do 
quadro geral da cultura nacional e para a afirmação da cultura como direito social 
básico do cidadão (Política de Patrocínio da Petrobras, 2010). 
 

 
Diante disto, evidenciamos que a relação entre a Universidade do Folclore e seus 

parceiros constitui-se num instrumento de ação política ideológica em que os gestores 

assumem publicamente o compromisso de divulgar seus nomes, de forma articulada a 
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atender as expectativas e interesses destes típico do sistema vigente. Nota-se portanto, que 

o terceiro setor é via por excelência para a reprodução do capital em que o Estado cria 

ações e serviços pontuais como meio de transparecer seu compromisso social com a classe 

menos favorecida contrariando os princípios universalistas das políticas sociais e corroendo 

a sua condição de direito à sua cidadania. Iamamoto (1999) explicita sobre a funcionalidade 

das empresas e o trato dado à questão social em que o terceiro setor presta serviços 

lucrativos. 

 

Por outro lado, as empresas recebem incentivos fiscais e propaganda de uma 
melhor imagem social. Trata-se de uma recente tendência das empresas de 
apresentarem uma imagem social inscrita em suas estratégias de marketing, sendo 
utilizada com meios de atribuir legitimidade social, estimulando a rentabilidade 
(IAMAMOTO,1999, p. 123-124). 

 

As contribuições da autora esclarece que a intenção das empresas ao patrocinar os 

projetos sociais é divulgá-la dando um tratamento ao “marketing” no contexto econômico, 

social e cultural. Essa funcionalidade revela que os investimentos ao festival folclórico 

perpassam pelos interesses da reestruturação produtiva em que se observa na Amazônia a 

permanência de dominação internacional desde sua criação. Na concepção de Azevedo 

(2002, p. 65) marketing   é entendido como um conjunto de ferramentas de dupla via que se 

caracteriza, hoje, em buscar e equacionar a complexa e desigual relação contemporânea 

entre os que produzem e os que consomem. Diante dessas reflexões podemos 

compreender que as políticas sociais universalista em Parintins percorre por um caminho 

estreito e espinhoso elevando cada vez mais de forma brusca as desigualdades sociais 

incidindo no aumento da pobreza, trabalho informal, precarização e flexibilização do trabalho 

e dos direitos trabalhistas e simultaneamente da questão social em que uma parcela da 

população busca qualquer complexo de assistência social tão visível na Universidade do 

Folclore e na Fundação boi-bumbá Caprichoso que atendem um número considerável de 

crianças e adolescentes.  

Decerto, que a relação entre o Estado e a sociedade civil não ocorre de forma 

pacífica mas sobretudo, atrelada a um suposto consenso e bom senso que predomine entre 

os patrocinadores e patrocinados para que ambos possam ter uma relação de proximidade. 

“O conflito histórico entre poder e cultura é uma relação que faz parte da essência do 

marketing cultural, não obstante este seja conceituado como instrumento de harmonização 

de interesses econômicos e culturais” (AZEVEDO apud VAZ, 1995, p. 210). É preciso que 

tanto estes como aqueles possam ter ganho, no entanto em quantidade e qualidade 

diferente dada a funcionalidade do marketing como elemento fundamental para o mercado.  
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2. TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO EM PARINTINS: DO BOI DE 

PANO À INDÚSTRIA CULTURAL  

 

 

O município de Parintins localizado à margem direita do Rio Amazonas fazendo 

limite com o Estado do Pará, possui atualmente uma população de 102.033 (cento e dois mil 

e trinte e três) habitantes, segundo o último censo do IBGE (2010), sendo 69.890 na zona 

urbana e 32.143 na zona rural. Referência nacional e internacional pela festa do boi bumbá, 

convive com uma grande parcela da população em condições econômica e social precária 

que faz desse período uma oportunidade para garantir suplemenetos básicos para sua 

sobrevivência com trabalho informal em que muitas vezes os trabalhadores têm que passar 

chuva e sol para garantir um espaço para suas venda. O Festival Folclórico de Parintins é 

uma festa popular realizada no último final de semana do mês de junho na cidade de 

Parintins/Am. É uma apresentação a céu aberto, onde competem duas agremiações, o boi 

Garantido, de cor vermelha, e o boi Caprichoso, de cor azul. A apresentação ocorre no 

Bumbódromo (Centro Cultural e Esportivo Amazonino Mendes), um tipo de estádio com o 

formato de uma cabeça de boi estilizada, com capacidade para 35 mil espectadores, 

construído pelo governador Amazonino Mendes, inaugurado em 1988, na sua gestão.  

É após a eclosão desse evento grandioso que a Universidade do Folclore “Paulinho 

Faria” emerge como espaço para desenvolver ações e serviços sociais em que a assistente 

social se destaca como profissional qualificada para responder às demandas e necessidade 

dos usuários da instituição. Assume suas particulares inserções nas esferas da produção de 

bens e serviços determinado pelo salário pago pelos serviços prestados (Iamamoto, 2008, p. 

256). Dessa forma, compreendemos que o trabalho da assistente social está entre o projeto 

profissional e o trabalho assalariado em que ao mesmo tempo que atende ao empregador 

também o faz aos usuários dos seus serviços com muita competência. Para essa realização 

o saber fazer da profissão demanda um necessário conhecimento teórico-operativo-

metodológico para solidificar uma escolha consciente por valores universais, da direção 

política que atribui à sua prática, baseando-se na cotidianidade para alcançar o exercício 

crítico (GUERRA, 2007, p.12), reconhecendo e potencializando o valor social do seu 

trabalho nesse espaço. Pois, na sociedade do capital o trabalho do assistente social é 

permeado por exigências que não se restringe à sua vontade individual, mas corresponde e 

dá respostas ao enfrentamento de uma realidade dinâmica que expressa também às 

requisições de seus empregadores.  

As tendências no padrão de acumulação e regulação social nos marcos da 

denominada globalização e flexibilização da produção, dos mercados, dos padrões de 
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consumo e dos bens culturais tem sobretudo, alterado os processos de produção de bens e 

serviços e as formas de organização e gestão do trabalho desses profissionais. E buscando 

compreender as interfaces nas relações entre o projeto neoliberal e o projeto profissionanos 

propomos discutir  o trabalho da assistente social no terceiro setor considerando o modo de 

produção capitalista que tem influenciado na perda de direitos. Nesse processo as análises 

dos dados corroboram essas reflexões quando a profissional afirma que ao ser convidada 

para atuar na instituição teria como função assessorar e atuar no planejamento, elaborar e 

implementar projetos sociais para contribuir com o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes com faixa etária entre 07 a 17 anos de idade, pertencentes à famílias de baixa 

renda, de localidades em situação de vulnerabilidade social no município de Parintins 

através de práticas sociais e artísticas numa perspectiva de inclusão social garantindo os 

direitos sociais estabelecendo relação entre família, escola e comunidade. De fato, os(as) 

assistentes sociais atuam nas manifestações mais contundentes da questão social, tal como 

se expressam na vida dos indivíduos sociais de distintos segmentos das classes subalternas 

em suas relação com o bloco do poder e nas iniciativas coletivas pela conquista, efetivação 

e ampliação dos direitos de cidadania e nas correspondentes políticas públicas (cf. 

Iamamoto, 2008). Desta forma, compreendemos que o reflexo da reestruturação produtiva 

no Serviço Social implica novas exigências aos assistentes sociais que necessitam 

acompanhar às transformações no mundo do trabalho em que o terceiro setor é sua 

extensão para produzir r reproduzir seus ideários conforme declara Montaño (2008).  

  
Verifica-se uma forte ofensiva contra o trabalho, com o fim de aumentar os níveis de 
extração de mais-valia, intensificando o trabalho e diminuindo os custos de produção 
por via da redução/eliminação de gastos atrelados ao salário. Isto é, o aumento da 
exploração da força de trabalho, permitindo a ampliação da concentração do capital. 
Estabelece-se, assim, a flexibilização (precarização) dos contratos de trabalho, o 
esvaziamento ou atenuação da legislação trabalhista, a retirada dos direitos sociais 
e até políticos, do horizonte da cidadania e dos trabalhadores a 
subcontratação/terceirização [...] (MONTAÑO, 2008, 26). 

 
 

 Diante disto, é necessário ter clareza que a qualidade do trabalho dos assistentes 

sociais em espaços coletivo adquire maior importância quando este profissional passa a 

difundir e empreender o trabalho coletivo em que a organização e as articulações das ações 

estão propostas para o fortalecimento dos sujeitos e da instituição. Para tanto, as ações 

articuladas e programadas a serem desenvolvidas na Universidade do Folclore são 

permeadas pelo diálogo que deve ocorrer antes, durante e depois da realização das 

atividades observando e refletindo sobre as metas e objetivos alcançados. Esse processo 

constitui a avaliação, ação fundamental na prática profissional da assistente social numa 

perspectiva de avançar como para repensar e reprogramar as ações e os serviços 

prestados na instituição. Desta forma a disposição em ouvir e considerar as experiências 
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uns dos outros também é importante no processo de trabalho da equipe multiprofissional e 

alcançar as metas e objetivos da instituição também passa a ser uma preocupação para a 

assistente social da Universidade do Folclore.  Daí Baptista (2000, p. 115) assinalar que “o 

exercício da avaliação busca assegurar uma permanente adequação do planejado e do 

executado à intencionalidade do planejamento, considerando a dinâmica das variações e 

desafios postos na situação enfrentada” como estratégia para refletir práticas e refazer-se 

como profissional para um novo modo de saber, fazer e saber ser frente à realidade posta.  

 

 

3. TRABALHO DA ASSISTENTE SOCIAL NO TERCEIRO SETOR: LIMITES E 

POSSIBILIDADES NA UNIVERSIDADE DO FOLCLORE. 

 

 

O serviço social é uma profissão visualizada como trabalho coletivo e tem as várias 

expressões da questão social produto das relações antagônicas entre capital/trabalho como 

seu objeto de trabalho. Decifrar a realidade para nela intervir é papel fundamental dos 

assistentes sociais no enfrentamento dos projetos societários que tem em seu horizonte 

uma imagem de sociedade a ser construída, dirigindo-se à sociedade em seu conjunto 

(Martinelli, 2009, p. 150). Nesse processo, os desafios a serem enfrentados pela profissão 

perpassam as transformações no mundo do trabalho e as tendências da realidade exigem 

identificação das necessidades sociais que estão subjacentes às demandas profissionais 

postos pelo mercado em que realizam seu trabalho. A assistente social da Universidade do 

Folclore não é a única profissional responsável pelas demandas dos usuários mas é parte 

fundamental na equipe multidisciplinar cuja base é o aprimoramento profissional – 

preocupação com a formação e auto-formação permanente e uma constante postura 

investigativa e interventiva na perspectiva dos direitos sociais. No entanto, os dados revelam 

limitações no atendimento aos usuários dada às inúmeras e extensas tarefas atribuídas à 

assistente social. Isso nos permite constatar que a polivalência no mundo do trabalho é 

também um elemento que o capitalismo apropria-se como forma de intensificar a exploração 

da força de trabalho. Iamamoto (2007, p.219)  preconiza que  “é nesse terreno denso de 

tensões e contradições que se situa o protagonismo profissional” dos assistentes sociais em 

que incorporam aos seus serviços e ações as especificidades de cada profissional da 

equipe respeitando seus valores e conhecimentos. Ainda sobre a importância da relação 

entre usuário e a instituição Faleiros (2008) salienta que, 

 

A relação dos usuários com as instituições são relações complexas, inseridas em 
relações de forças e que, por sua vez, podem se estruturar em relações de força em 
que o assistente social pode exercer vários papéis, inclusive o de aliado dos 
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dominados, contribuindo para reduzir a desigualdade pressupostas nas próprias 
relações institucionais (FALEIROS, 2008, p. 35). 

  

Assim, a atuação da profissional na equipe complementa e soma experiências e 

saberes nas áreas de interseção permitindo a construção de novas estratégias de trabalho e 

práticas coletiva para atender as demandas e necessidades dos usuários que só é possível 

com uma bagagem teórico-metodológica-operativa. Pois o exercício da profissão exige um 

sujeito profissional que tenha competência para propor, para negociar com a instituição os 

seus projetos, para defender o seu campo de trabalho, suas qualificações e atribuições 

profissionais. Requer ir além das rotinas institucionais para buscar apreender, no movimento 

da realidade, as tendências e possibilidades, ali presentes, passíveis de serem apropriadas 

pelo profissional, desenvolvidas e transformadas em projetos de trabalho (cf. Iamamoto, 

2008). 

Portanto, as bases teórica-metodológica e instrumental operativo quando imbricada à 

realidade dos sujeitos assume uma atuação crítica e reflexiva. Por outro lado, a mera 

atuação política dos assistentes sociais desvinculada desses elementos é insuficiente para 

práticas efetiva do serviço social. Desta forma, percebe-se que o serviço social, uma 

profissão que se insere na divisão social e técnica do trabalho, tem se destacado na 

intervenção da questão social em instituições do terceiro setor, ainda que “as condições 

objetivas e subjetivas do trabalho” (Antunes, 2009 ) fragilizem os trabalhadores, dificultando 

sua organização política (sindicatos, movimentos sociais e outros), a resistência e a análise 

crítica dos processos sociais em curso.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Decerto que, não podemos negar a precarização das condições de trabalho em que 

os profissionais atuam na Universidade do Folclore tendo em vista a desregulamentação e 

flexibilização dos direitos trabalhistas, sobretudo a  morosidade dos recursos para a 

realização das ações e serviços e realização do pagamento dos salários dos profissionais. 

No entanto, constatamos os sentidos do trabalho para a assistente social em que se 

constitui um caminho de possibilidades para a intervenção da questão social no terceiro 

setor que se expressam no acesso e permanência dos usuários à ações e serviços 

prestados na instituição que articulados ao arcabouço teórico-metodológico, técnico-

operativo da profissão atendem tanto aos parâmetros institucionais como legitimam o projeto 

ético-político da profissão.  
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