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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos objetivos traçados para a construção da pesquisa 

apresentada neste livro e ao longo do seu desenvolvimento, foi um 

processo difícil analisar os conflitos existentes no trabalho profis-

sional cotidiano dos assistentes sociais, mas que pôde ser ricamente 

vivenciado a partir do momento em que nos colocamos como parte 

da realidade que buscamos desvelar.

Sendo fruto das angústias vividas por esta pesquisadora enquan-

to profissional inserida em um contexto de trabalho que traz inúme-

ras exigências e poucos estímulos para o adensamento do processo 

formativo, a pesquisa realizada representou um grande passo na 

reflexão que tanto buscava sobre a inserção como assistente social, 

perpassando aspectos como a identidade, as perspectivas e os medos.

Chegando ao “final”, percebemos que ainda restam muitas ou-

tras questões a serem exploradas e que são intrínsecas às nossas 

vivências profissionais, mas tal aprofundamento encontra limites 

naquilo que chamamos de realidade concreta, fazendo-nos acredi-

tar que uma pesquisa nunca é concluída, e sim abandonada.

“Abandonamos” neste momento nosso processo de construção 

do conhecimento dentro daquilo que o mestrado em Serviço Social 

pôde nos proporcionar, certos de que já existe uma indicação de 

trajetória a ser retomada posteriormente, à medida que a realidade 
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134  ÉLIDI CRISTINA TINTI

concreta permitir, considerando nosso desejo pela continuidade do 

caminhar.

Apresentaremos agora as conclusões a que chegamos, a partir 

da reflexão à luz da discussão teórica, unida àquilo que a realidade 

nos trouxe por meio das falas das profissionais entrevistadas na 

pesquisa de campo.

Tais conclusões não significam um conhecimento acabado, mas 

representam uma parcela do que buscamos em termos de respostas 

para as questões formuladas no início do trabalho de construção da 

pesquisa.

As perguntas que incitaram a construção do trabalho que origi-

nou este livro foram aquelas que viemos fazendo ao longo de nossa 

trajetória profissional: Eu possuo determinado referencial teórico-

metodológico que orienta meu trabalho profissional? Qual seria 

esse referencial? Os conflitos que perpassam essas questões são 

devidos a que determinantes?

Para abordar essas perguntas, foi necessário unir a elas outros 

questionamentos, sem os quais nossa análise estaria incompleta: 

Quais são os determinantes da sociabilidade burguesa para o tra-

balho profissional? Quais são as condições atuais de trabalho para 

os assistentes sociais? Qual é o quadro atual da formação em Ser-

viço Social? Qual é a construção da profissão em termos de apara-

to teórico-metodológico? Quais são os elementos oferecidos pela 

formação para que os profissionais tenham de fato condições de 

reconhecer seu referencial teórico-metodológico para realizar uma 

leitura crítica de sua realidade?

A partir dessas questões, o nosso trabalho pôde ser estruturado, 

trazendo os elementos para a construção das respostas possíveis 

diante das condições e do contexto em que realizamos nossa análi-

se, na qual observamos que muitos são os dilemas que envolvem a 

escolha de um referencial teórico-metodológico como norteador do 

trabalho profissional cotidiano.

Acreditamos que o principal constructo teórico que essa análise 

nos permitiu elaborar foi que o dilema vivenciado pelos assisten-

tes sociais está essencialmente ligado à sociabilidade burguesa e 
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aos seus determinantes para as relações sociais, configurando uma 

conjuntura específica, no caso brasileiro, e afetando diretamente 

não só o trabalho, mas também e primeiramente a formação dos 

assistentes sociais.

A atual configuração do mundo do trabalho e das relações so-

ciais, a partir dos determinantes do modo de produção capitalista, 

coloca o profissional de Serviço Social no cerne de uma questão 

bastante relevante: ele é chamado a atender a uma “demanda”, 

ao mesmo tempo que se vê imerso nessa sociabilidade, inclusive 

a partir de sua condição como trabalhador, sujeito aos ditames do 

capital e inserido nos diversos contextos político-institucionais, 

também determinados pelo capitalismo nas formas específicas que 

se verificam em nosso país.

Além disso, cabe ressaltar que, mesmo com a existência de um 

aparato legal que protege o exercício profissional, observamos que 

os assistentes sociais estão trabalhando muitas vezes em condições 

avessas àquelas determinadas pelos preceitos legais, submetidos a 

condições contrárias ao que rege o Código de Ética da profissão, e, 

mais, sem os devidos elementos para desvelar essa realidade e reco-

nhecer sua identidade e sua inserção social.

O atual quadro da formação profissional no Brasil, especifica-

mente no que diz respeito à educação superior, traduzido na rea-

lidade da formação em Serviço Social, vem passando por diversas 

modificações ao longo dos últimos anos e tem determinado um 

contexto no qual não se verifica um processo formativo capaz de 

oferecer aos profissionais aquilo de que de fato necessitam para 

realizar a devida leitura da realidade em que estão inseridos e proje-

tar seu trabalho profissional.

Esse quadro atual está intimamente ligado ao desenvolvimento 

da profissão e aos conflitos por ela vivenciados na elaboração de seu 

corpo teórico-metodológico, o que vai se traduzir em uma formação 

que nem sempre será capaz de suprir as necessidades dos assisten-

tes sociais no que diz respeito à construção da condição de analisar o 

aparato teórico-metodológico de que a profissão dispõe e visualizá-

-lo no seu trabalho profissional.

Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   135Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   135 31/12/2015   15:15:4131/12/2015   15:15:41



136  ÉLIDI CRISTINA TINTI

Dessa maneira, identificamos diversos conflitos que envolvem 

a relação entre teoria e prática, que estão necessariamente ligados 

à parca compreensão dos profissionais sobre essa relação e sobre a 

extrema importância da continuidade do processo formativo como 

condição para olhar criticamente a realidade e compreender seu 

papel e suas perspectivas na sociabilidade em curso. 

Todavia, pudemos identificar ao longo do trabalho, a partir das 

falas dos sujeitos da pesquisa, posturas que denotam uma aber-

tura para a análise do movimento contraditório da sociedade e do 

papel do Serviço Social nesse processo. Esses diferentes posiciona-

mentos estão associados às mais diversas questões, todas fruto das 

condições objetivas e subjetivas que se relacionam e definem os 

principais apontamentos que pudemos elaborar na construção do 

trabalho apresentado neste livro.

Podemos dizer que a área de atuação das assistentes sociais não 

produziu diferenças nas opiniões delas com relação às questões 

abordadas nas entrevistas, no entanto, mostrou uma parcela da rea-

lidade de cada uma das áreas acessadas por meio das profissionais 

e revelou que em todas elas é possível encontrar posturas críticas e 

conservadoras.

Conforme os quadros mostrados na Introdução deste livro, 

observamos que as profissionais das faixas etárias mais altas e 

com mais tempo de formação foram aquelas que tiveram maior 

dificuldade no processo de participação da pesquisa de campo. 

Percebemos a dificuldade para a realização da reflexão acerca de 

sua profissão e de seu trabalho profissional, dificuldade que se ex-

pressou nas respostas às questões da entrevista. Tais profissionais 

também não deram continuidade ao processo formativo, e esse 

afastamento da reflexão teórico-metodológica foi gravemente ex-

presso na sua visão sobre as questões tratadas.

Percebemos que o local de formação (instituições públicas ou 

privadas) não determinou diretamente aquilo que foi trazido pelas 

assistentes sociais. Tanto entre as que se formaram em instituições 

públicas quanto em privadas, verificamos posturas críticas e pos-
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turas alienadas acerca do trabalho profissional e do significado da 

profissão.

Com relação à realização ou não de pós-graduação, observamos 

que, nos casos em que houve a continuidade do processo formati-

vo, as profissionais puderam aprofundar sua análise, mostrando 

possuir mais elementos para pensar sua condição e suas possibili-

dades. No entanto, conteúdo significativo também foi trazido pelas 

profissionais que não fizeram a pós-graduação, mas concluíram a 

graduação há menos tempo.

O tempo de atuação na mesma área, por sua vez, não pareceu 

condicionar as reflexões das profissionais. Três profissionais que 

atuam há cerca de duas décadas na mesma área apresentaram vi-

sões totalmente diferentes com relação aos assuntos abordados na 

entrevista.

Dessa forma, reafirmamos a junção das condições objetivas e 

subjetivas a determinar o teor da análise realizada pelas profissio-

nais, mas enfatizamos que as condições perpetradas pela realidade 

concreta são as que refletem de maneira mais incisiva nas opiniões 

captadas nas entrevistas, o que está diretamente ligado à análise que 

pudemos realizar a partir da discussão teórica realizada ao longo 

dos capítulos.

Vemos como necessária e urgente a aproximação e o estímulo 

junto aos profissionais das mais diversas áreas, que atuam nos mais 

diversos contextos, contato que está dentro das atribuições dos 

órgãos representativos da profissão, como meio de instrumenta-

lizar esses profissionais para que continuem refletindo, para além 

da graduação, sobre seu trabalho e sobre aquilo que orienta sua 

caminhada.

Observamos que a dicotomia na relação entre teoria e prática 

evidenciada nas falas das profissionais está relacionada à distância 

que percebem entre o espaço que ocupam no momento presente 

no mercado de trabalho e aquele que ocupavam enquanto estavam 

na academia, ou seja, aquilo que o trabalho está requisitando das 

profissionais parece estranho àquilo que puderam apreender na 
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graduação, apesar de haver falas um pouco diferentes no que diz 

respeito a esse tema.

Não podemos deixar de salientar o papel do Serviço Social en-

quanto parte da universidade pública nesse sentido, para além da 

graduação, a qual pode promover espaços de reflexão com os pro-

fissionais não só por meio de eventos, mas através da abertura dos 

campos de estágio e trazendo os supervisores para a discussão em 

curso na academia. 

Nossas ideias coadunam significativamente com a afirmativa a 

seguir, de José Fernando Silva (2013), que resume nosso sentimen-

to, neste momento, de “conclusão” e de visualização de perspecti-

vas futuras:

O caminho a percorrer é longo. Nele, certamente, a densidade e 

a grandeza da história não podem ser reduzidas à finitude mortal de 

cada um de nós, à nossa historicidade finita. Fundamental é deixar 

registradas nessa história nossas marcas como indivíduos sociais, 

como seres sociais que a tecem como podem, conscientemente, ao 

mesmo tempo que são tecidos por ela. (p.254)

Encerramos nossas reflexões, propiciadas pelo exercício da 

construção do conhecimento, e reafirmamos a necessidade de estar 

em contato constante com a nossa trajetória e seus determinantes, 

sempre atentos ao reconhecimento de nossas potencialidades para 

enfrentar os desafios da profissão na sociedade em que vivemos, 

regida por uma lógica cruel e que exige uma vigilância constante 

para desvelar suas tramas.

Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   138Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   138 31/12/2015   15:15:4131/12/2015   15:15:41




