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Patrícia Soraya Mustafa 



PREFÁCIO

É com grande prazer que prefacio este instigante livro de Élidi 

Tinti, o qual pude acompanhar desde a sua concepção até o seu 

nascimento. 

Élidi chegou ao mestrado em Serviço Social com a seguinte in-

dagação: O assistente social atua segundo uma teoria e uma meto-

dologia específicas? Como se dá essa escolha e o que a determina? 

A partir dessa questão, começamos a pensar e esboçar as ideias 

iniciais da sua pesquisa, que culminou na sua dissertação de mes-

trado e agora tornou-se este instigante livro: Capitalismo, trabalho e 

formação profissional: dilemas do trabalho cotidiano dos assistentes 

sociais em Ribeirão Preto, São Paulo. 

Neste livro, Élidi tem a coragem de lidar com um velho e novo 

dilema que perpassa o Serviço Social brasileiro: Como os assistentes 

sociais conduzem seu trabalho cotidiano? A partir de qual referen-

cial teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo? Para 

enfrentar essas questões, a autora reivindica uma perspectiva de 

totalidade, a qual leva-a a se debruçar sobre as condições objetivas 

que incidem no trabalho profissional dos assistentes sociais, na sua 

formação profissional e nas respostas que oferecem no dia a dia do 

seu trabalho.
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A pesquisadora analisa como o assistente social, enquanto tra-

balhador assalariado, realiza seu trabalho sob determinadas condi-

ções. Para isso, considera a forma como esse trabalho se configura 

a partir do modo de produção capitalista (alienado, reificado), mas 

elucida também como os profissionais de Serviço Social, enquanto 

seres sociais dotados de uma teleologia, de aportes teórico-metodo-

lógicos, ético-políticos que os alicerçam (os quais deveriam ser ga-

rantidos na formação profissional), podem exercer a sua autonomia 

enquanto profissionais e propor um trabalho inventivo, criativo, 

diante das velhas e novas manifestações da questão social brasileira.

A autora problematiza a formação econômico-social contempo-

rânea e seus rebatimentos na formação e no trabalho do assistente 

social brasileiro, considerando a imbricação subjacente entre esses 

elementos.

Não seria possível responder à questão inicial do seu trabalho 

despida da crítica econômico-política, e Élidi enfrenta esse desafio 

a partir de uma pesquisa teórica ancorada em importantes autores, 

os quais podem ser identificados ao longo deste livro.

Ademais, o método de pesquisa adotado clama por dados da 

realidade concreta. Sem recorrer a dados ontológicos, como poderia 

responder às indagações: Quais são os determinantes da sociabili-

dade burguesa para o trabalho profissional? Quais são as condições 

atuais de trabalho para os ass istentes sociais? Qual é o quadro atual 

da formação em Serviço Social? Qual é a construção da profissão em 

termos de aparato teórico-metodológico? Quais são os elementos 

oferecidos pela formação para que os profissionais tenham, de fato, 

condições de reconhecer seu referencial teórico-metodológico a fim 

de realizar uma leitura crítica de sua realidade? Nessa direção, a 

autora realiza oito entrevistas com assistentes sociais que trabalham 

com a Política de Assistência Social, Saúde, Previdência Social e na 

área sociojurídica (Tribunal de Justiça e medidas socioeducativas),  

no município de Ribeirão Preto, São Paulo.

Cumpre destacar ainda que a relação dialética estabelecida entre 

as falas dos sujeitos da pesquisa e o constructo teórico suscita os 

principais dilemas revelados neste livro: pluralismo, ecletismo e 
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sincretismo no Serviço Social – dilemas da teoria e da prática – e di-

ficuldades concernentes ao referencial teórico-metodológico como 

norteador do trabalho profissional. No último capítulo do livro, a 

autora problematiza esses dilemas com o auxílio de autores que já 

depararam com essas questões,  apresentando reflexões importan-

tes para o seu adensamento e enfrentamento.

Como o leitor poderá notar, trata-se de um trabalho instigante, 

que discute um recorrente problema do Serviço Social brasileiro, 

sempre a necessitar de pesquisadores corajosos, como a Élidi, que 

possam contribuir para o debate e enfrentamento de questões dessa 

envergadura.

Por fim, como professora envolvida diretamente no processo de 

construção do trabalho que originou este livro, não posso deixar 

de manifestar meu apreço pela Élidi assistente social, pesquisadora 

e amiga. 

Patrícia Soraya Mustafa
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