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Resumo:  

O objeto da pesquisa de iniciação científica que ora apresentamos versa sobre o 

trabalho profissional dos assistentes sociais, nas organizações privadas não lucrativas, 

tendo por delimitação espacial o município de Juiz de Fora e parte de sua Microrregião, 

sendo estas instituições executoras da Política Nacional de Assistência Social. 

A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método de 

abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação, através da 

observação. Entretanto, algumas dificuldades se interpuseram no desenvolvimento da 

coleta de dados e foi necessário incluir, enquanto metodologia de coleta de dados, a 

entrevista com roteiro.   

O estudo planejado deu início às atividades de campo, através de contatos com as 

profissionais assistentes sociais que atuam nas organizações privadas não lucrativas, 

com inscrição no CMAS/JF, tendo por finalidade a realização de visita institucional a tais 

organizações. Para delimitação das instituições, nossa pesquisa/investigação de campo 

contou como referência e ponto de partida para o trabalho de campo com a dissertação 

de mestrado: O trabalho dos assistentes sociais nas Organizações Não Governamentais 

em Juiz de Fora, de autoria de assistente social Patrícia Jobim Santos.  

Das nove instituições que realizamos contato, a visita institucional do bolsista, se 

deu em seis delas, sendo: Associação de Diabéticos de Juiz de Fora; Associação dos 

Cegos de Juiz de Fora; Fundação João Emílio; Instituto Jesus; Educandário Carlos 

Chagas; Grupo Resgatando Vidas. 

Acerca dos resultados alcançados podemos elencar em linhas gerais, as 

particularidades do trabalho precarizado dos assistentes sociais; o controle dos processos 

de trabalhos estudados; a forma e a qualidade da utilidade da força da força de trabalho 
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dos assistentes sociais na contraditória relação entre projetos societários divergentes, 

posto como imediata relação entre a falta de acesso aos direitos e serviços sociais pelos 

trabalhadores, na cidadania negada, e, a insuficiência de recursos por parte do Estado, na 

viabilização de políticas sociais públicas amplas e irrestritas. 

 


