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Resumo
O terceiro setor vem sinalizando para o Serviço Social novas demandas, onde o profissional
assume outras funções como captação de recursos, para dar respostas as necessidades
institucionais. Assim, o terceiro setor é o campo de atuação do Serviço Social na
contemporaneidade que mais vem crescendo, devido o contexto histórico de transferência das
responsabilidades do Estado para esse setor, considerado um fenômeno estratégico do ideário
neoliberal de reestruturação do capital, configura-se então um equipamento funcional para dar
respostas às expressões da questão social. Tendo como objetivo nesse trabalho de conclusão de
curso, compreender a atuação do assistente social na captação de recursos no âmbito do terceiro
setor, elencando assim a necessidade de um conhecimento aprofundado para a intervenção
profissional nesses espaços. Para tanto, utilizou-se como procedimentos metodológicos a
pesquisa do tipo qualitativa, buscando-se aprofundar e entender os desafios e possibilidades da
intervenção do profissional de serviço social na atuação do terceiro setor. A coleta de dados se
deu por meio de um questionário com perguntas abertas e fechadas, configurando-se como
entrevista semiestruturada, onde os sujeitos da pesquisa foram três Assistentes Sociais que
atuam com captação de recursos. A interpretação dos dados foi feita através do método de
análise de conteúdo. O resultado da pesquisa mostrou um quadro de superação dos limites e
impasses que esse contexto de transformações econômicas resulta, onde muitos desses desafios
apresentados são de toda a categoria profissional, independente dos espaços sócio ocupacionais
de atuação. Evidenciou-se também no relato das entrevistadas, que é possível atrelar a captação
de recursos com a criticidade, fazendo uma leitura da realidade em uma perspectiva de
totalidade, para então promover ações que venham angariar recursos, usando de sua
competência teórica-metodológica, ético-político e técnico-operativo para desempenhar essa
função.
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