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Élidi Cristina Tinti 



INTRODUÇÃO

O exercício profissional, como assistente social, e o enfrenta-

mento dos mais diversos dilemas no trabalho cotidiano fizeram 

emergir questões que originaram um projeto de pesquisa, uma 

dissertação de mestrado e, agora, este livro: O assistente social atua 

segundo uma teoria e uma metodologia específicas? Como se dá 

essa escolha e o que a determina?

Essas questões, que sempre percorreram nossa trajetória, 

materializam-se em uma pesquisa na qual buscamos, com base 

em discussões teóricas e relatos da prática, uma possível respos-

ta para elas. Como veremos, essa resposta traz elementos que, ao 

mesmo tempo que tornam mais clara a realidade, suscitam novos 

questionamentos.

O estudo que originou este livro objetiva contribuir para a com-

preensão da formação e do trabalho profissional dos assistentes so-

ciais, considerando a visão das profissionais entrevistadas sobre o 

contexto em que atuam e sobre o referencial teórico-metodológico 

que orienta seu trabalho cotidiano no município de Ribeirão Preto, 

São Paulo.

Explorando os dilemas existentes para a realização da nossa 

reflexão, falaremos sobre como essas profissionais conduzem o seu 
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18  ÉLIDI CRISTINA TINTI

trabalho cotidiano, as condições objetivas de sua realização e a sua 

formação específica, de acordo com os diferentes momentos da sua 

profissão.

Buscou-se uma compreensão crítica acerca do tema, construin-

do uma pesquisa ética e comprometida com os sujeitos sociais nela 

envolvidos.

O percurso metodológico foi norteado pelo método materia-

lista-dialético, mediante a conexão, a interdependência e a intera-

ção enquanto componentes formadores do processo dialético de 

compreensão.

Lukács (1966) explica:

O materialismo dialético parte [...] da existência objetiva das 

categorias como formas da realidade, e considera seus modos psico-

lógicos de manifestação como um reflexo imediato do ser indepen-

dente da consciência. Se conseguimos uma estimativa adequada 

desta imediaticidade, podemos obter dela valiosos estímulos para 

o conhecimento das conexões objetivas, mas sem esquecer que o 

decisivo para toda categoria é sua função na realidade objetiva [...] 

e que, portanto, seu modo psicológico de manifestação ilumina 

diretamente antes toda a interioridade humana e não pode dar indi-

cações para o reflexo da realidade mais que de modo primário; essas 

indicações têm que ser comparadas muito criticamente com os 

resultados da aproximação à realidade objetiva, com o objetivo de 

evitar resultados errôneos. (p.232, tradução nossa)

Na perspectiva da totalidade, entendida como um dos conceitos 

centrais da dialética materialista, o conhecimento concreto da reali-

dade “é um processo de concretização que procede do todo para as 

partes e das partes para o todo, dos fenômenos para a essência e da 

essência para os fenômenos, da totalidade para as contradições e das 

contradições para a totalidade [...]” (Kosik, 1976, p.50).

Com base nesse método, ao longo deste livro, apresentaremos 

os dados coletados em pesquisa de campo com as profissionais 
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CAPITALISMO, TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  19

entrevistadas, aos quais procuraremos associar os pressupostos 

teóricos que orientaram a pesquisa, considerando que o movimento 

dialético tem como ponto de partida o real e o concreto, permitindo 

a visualização de uma totalidade rica de determinações e relações.

Nesse sentido, nos colocamos como parte desse movimento, 

levando em consideração aquilo que Marx (1982) apontou como 

necessário no método de apreensão do todo: “[...] é necessário que o 

sujeito – a sociedade – esteja constantemente presente na represen-

tação como ponto de partida” (p.17).

A partir dessa afirmação, temos clara a importância de uma dis-

cussão na qual o sujeito seja capaz de envolver, simultaneamente, 

os aspectos teóricos e práticos para a apreensão da realidade, permi-

tindo uma análise consistente, iluminada por uma teoria, e também 

partindo daquilo que a própria realidade traz, fazendo-se as media-

ções necessárias para tal movimento.

Essas mediações não acontecem automaticamente. É preciso o 

esforço do sujeito para desvelá-las, pois “a natureza à primeira vista 

contraditória do particular consiste precisamente em que manifesta 

sua peculiaridade na mutação em totalidade ou em singularidade” 

(Lukács, 1966, p.209, tradução nossa).

Assim, uma compreensão teórico-metodológica da realidade 

realizada de maneira crítica se constitui num processo construído 

mediante a interlocução com o próprio movimento da sociedade 

(Yazbek, 2009).

Ao longo dos capítulos deste livro, observaremos, nos aponta-

mentos trazidos pelas assistentes sociais entrevistadas, com base 

em sua formação e em seu trabalho profissional, diferentes perspec-

tivas com relação à profissão e seus determinantes. Identificaremos 

posturas críticas, alienadas e muitas vezes confusas diante do con-

texto sobre o qual são chamadas a refletir.

O estudo da temática apresentada se constituiu pela pesquisa 

bibliográfica e pela pesquisa de campo qualitativa, partindo-se da 

perspectiva de que o estudo do objeto da pesquisa que originou 

este livro buscou o entendimento e a explicação dos fenômenos em 
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20  ÉLIDI CRISTINA TINTI

relação com os demais fenômenos que os rodeiam, supondo contra-

dições internas.

A pesquisa bibliográfica teve como objetivo reunir os subsídios 

necessários para a construção teórica do trabalho que estamos apre-

sentando, bem como elucidar a análise a ser realizada com os dados 

coletados na pesquisa de campo.

A seleção e a análise das obras produzidas na literatura profis-

sional, que vão desde a constituição do Serviço Social como profis-

são até sua reconceituação e, mais recentemente, as reflexões sobre 

a atual configuração do agir profissional, além dos diversos temas 

relacionados (trabalho, formação, práxis etc.), foram aprofundadas 

com os seguintes materiais bibliográficos: livros, principais revistas 

sobre Serviço Social, além de dissertações e teses produzidas nos 

programas de pós-graduação.

Foi escolhida a pesquisa de campo qualitativa, tendo em vista as 

contradições inerentes à realidade objetiva e o pressuposto de que 

nada é definitivo, ou seja, todos os aspectos da realidade se inter-

-relacionam de maneira necessária e recíproca. A realidade é aqui 

entendida como totalidade concreta, em que cada fenômeno pode 

ser compreendido como um momento do todo (Kosik, 1976).

Considerando esse movimento dialético, Marx (1982) afirma:

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determi-

nações e, por isso, é a unidade do diverso. Aparece no pensamento 

como processo de síntese, como resultado, e não como ponto de 

partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida, e, portanto, 

também o ponto de partida da intuição e da representação. (p.15)

A pesquisa que originou este livro foi composta por oito en-

trevistas semiestruturadas realizadas com assistentes sociais do 

município de Ribeirão Preto, São Paulo, que exercem atividade 

profissional, atualmente, nas áreas de Assistência Social, Saúde, 

Previdência Social e sociojurídica (Tribunal de Justiça e medidas 

socioeducativas), áreas que se configuram como importantes espa-

ços sócio-ocupacionais do Serviço Social na atualidade. 
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CAPITALISMO, TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  21

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados considerando-se 

o critério de tempo de conclusão da graduação em Serviço Social. 

Foram escolhidas duas profissionais de cada área, uma formada 

há mais tempo, outra há menos tempo, de modo a contemplar, na 

medida do possível, a conclusão da graduação em Serviço Social nas 

décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000.

A intencionalidade desse critério foi entender as diferenças exis-

tentes no referencial teórico-metodológico de profissionais forma-

dos em diferentes momentos, considerando-se também que cada 

momento da sociedade brasileira compreende um contexto social, 

político e econômico diverso.

A pesquisa buscou verificar se as áreas nas quais essas profissio-

nais estão inseridas condicionam de alguma forma os seus pressu-

postos teórico-metodológicos, se elas estão em contínua formação 

ou não e até que ponto isso influencia de alguma maneira a sua 

prática profissional, levando em conta as condições objetivas de 

realização do trabalho.

Também foi escolhido um sujeito que consideramos significa-

tivo por conta de sua formação continuada e de sua representati-

vidade no município, dentro de sua área de atuação – a política de 

assistência social –, por entendermos que poderia contribuir para o 

trabalho a partir do momento em que estabeleceria um contrapon-

to às demais falas captadas nas entrevistas. Cabe acrescentar que 

essa escolha foi realizada depois do início das entrevistas, conside-

rando-se o teor delas e a ausência de uma discussão mais aprofun-

dada das questões sobre as quais as profissionais foram chamadas 

a refletir.

A partir do conteúdo das entrevistas realizadas, buscamos cap-

turar, no todo ou parcialmente, os elementos que pudessem explicar 

a escolha de um referencial teórico-metodológico em detrimento de 

outro, a sua concretização no trabalho profissional, a opinião das 

assistentes sociais sobre sua inserção no mundo do trabalho e as 

determinações deste para o profissional em si e para a demanda a 

que ele é chamado a atender. 
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22  ÉLIDI CRISTINA TINTI

A trajetória para a identificação e a seleção dos profissionais 

foi talvez o maior desafio para a realização da pesquisa de campo. 

Inicialmente, a intenção era entrevistar dois profissionais atuantes 

em cada uma das áreas mencionadas, a partir do critério tempo de 

formação. No entanto, isso foi possível “de pronto” apenas na área 

sociojurídica, com duas profissionais do Tribunal de Justiça e duas 

de medidas socioeducativas – Fundação Centro de Atendimento 

Socioeducativo aos Adolescentes (Casa).

Na área da Saúde, buscamos profissionais que atuam na prefei-

tura municipal de Ribeirão Preto. No entanto, o setor de recursos 

humanos da referida instituição teve dificuldade para selecionar os 

dois profissionais pelo critério do ano de formação, o que inviabi-

lizou a realização das entrevistas. Para essa área, foram escolhidas 

então duas profissionais do Hospital das Clínicas da Universidade 

de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto.

Na área da Previdência Social – Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) –, três profissionais convidados a participar da pes-

quisa recusaram e apenas uma profissional aceitou, apesar da total 

concordância da instituição para a realização da pesquisa, conforme 

relato das chefias imediatas dos profissionais.

Na Assistência Social, área que abarca grande número de profis-

sionais em Ribeirão Preto, os entraves foram ainda maiores: a Pre-

feitura Municipal recusou-se a contribuir para a pesquisa, mesmo 

com solicitação documentada junto à “Comissão de Ética” da Se-

cretaria Municipal de Assistência Social. Houve recusa também de 

três profissionais com os quais foi realizado contato direto.

Apesar de ter sido salientada, para todos os profissionais convi-

dados, a importância da pesquisa e da participação de cada um para 

o processo de construção do conhecimento, sendo resguardado o 

sigilo com relação à sua identidade, alguns profissionais da área de 

Assistência Social se recusaram, alegando que só participariam com 

a autorização da instituição. Apenas uma assistente social aceitou 

ser entrevistada, sabendo que a “Comissão de Ética” havia ignora-

do o pedido formal, após quase um ano de espera por um retorno.
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Independentemente da área, a pesquisa buscou dar voz a pro-

fissionais inseridas na divisão sociotécnica do trabalho, sujeitas às 

mais diversas determinações no contexto em que estão inseridas, 

mas devendo ter claro para si suas concepções ético-políticas, téc-

nico-operativas e teórico-metodológicas, dimensão priorizada na 

pesquisa.

A partir do conteúdo das entrevistas, foram identificados os 

aspectos a destacar nos capítulos do livro, juntamente com a discus-

são teórica acerca de cada uma das questões a que a pesquisa pro-

curou responder, em consonância com os seus objetivos, expondo a 

crítica, as contradições, os dilemas, as confusões e as impressões em 

geral dos profissionais.

Para resguardar o sigilo com relação à identidade das parti-

cipantes, no lugar dos seus nomes verdadeiros foram utilizados 

nomes fictícios, todos eles de mulheres que aparecem em músicas 

brasileiras e internacionais de diferentes intérpretes. 

Nos quadros que se seguem nesta parte do livro são caracteriza-

dos os sujeitos da pesquisa em relação a estes aspectos: idade, ano 

e local de formação, tempo de atuação como assistente social e na 

área atual, realização ou não de pós-graduação (se realizada, qual, 

quando e em qual instituição). 

No Quadro 1 é possível conhecer a área de atuação das profis-

sionais entrevistadas. 

Quadro 1 – Área de atuação dos sujeitos da pesquisa

Nome Área de atuação (Ribeirão Preto, SP)

Eleonor Saúde – Hospital das Clínicas

Carolina Saúde – Hospital das Clínicas

Camila Jurídica – Tribunal de Justiça

Geni Jurídica – Tribunal de Justiça

Lucy Previdência Social – INSS

Layla Assistência Social – Prefeitura Municipal

Fátima Medidas Socioeducativas – Fundação Casa

Beth Medidas Socioeducativas – Fundação Casa

Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   23Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   23 31/12/2015   15:15:3831/12/2015   15:15:38



24  ÉLIDI CRISTINA TINTI

O Quadro 2 apresenta a idade das profissionais entrevistadas. A 

faixa etária varia dos 27 aos 65 anos. A maioria tem idade igual ou 

superior a 52 anos. 

Quadro 2 – Idade dos sujeitos da pesquisa

Nome Idade

Eleonor 59 anos

Carolina 27 anos

Camila 40 anos

Geni 65 anos

Lucy 28 anos

Layla 54 anos

Fátima 56 anos

Beth 52 anos

Pelo Quadro 3 é possível conhecer o ano em que cada uma das 

profissionais entrevistadas se formou. Observa-se que três concluí-

ram a graduação na década de 1970, uma na década de 1980, uma 

na década de 1990 e três na primeira década dos anos 2000.

Quadro 3 – Ano de formação dos sujeitos da pesquisa

Nome Ano de formação

Eleonor 1976

Carolina 2007

Camila 2003

Geni 1972

Lucy 2007

Layla 1979

Fátima 1982

Beth 1999

O Quadro 4, em complemento ao anterior, traz as instituições 

em que se formaram as profissionais participantes da pesquisa, 

assim como as cidades em que estão localizadas. Verifica-se que 
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cinco delas se formaram em instituições privadas e três em institui-

ções públicas.

Quadro 4 – Instituição em que se formaram os sujeitos da pesquisa

Nome Instituição/cidade onde se localiza

Eleonor Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) – Ribeirão Preto, SP

Carolina Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Franca, SP

Camila Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) – Ribeirão Preto, SP

Geni Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) – Ribeirão Preto, SP

Lucy Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Franca, SP

Layla Instituto Toledo de Ensino – Bauru, SP

Fátima Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) – Ribeirão Preto, SP

Beth Universidade Estadual de Londrina (UEL) – Londrina, PR

O Quadro 5 apresenta o tempo de atuação das profissionais 

como assistentes sociais, evidenciando o tempo mínimo de atuação 

de cinco anos e o tempo máximo de quarenta anos.

Quadro 5 – Tempo de atuação como assistente social dos sujei-

tos da pesquisa

Nome Tempo de atuação como assistente social

Eleonor 37 anos

Carolina 5 anos

Camila 6 anos

Geni 40 anos

Lucy 5 anos e 6 meses

Layla 34 anos

Fátima 25 anos

Beth 14 anos

O Quadro 6 a seguir traz o tempo de atuação das assistentes 

sociais na área atual, revelando a diversidade de inserção profis-

sional de cada uma a partir da conclusão da graduação. É possível 

observar que metade das profissionais atua há mais de dez anos na 

mesma área e a outra metade, em tempo igual ou inferior a seis anos. 
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Quadro 6 – Tempo de atuação na área atual dos sujeitos 

da pesquisa

Nome Tempo de atuação na área atual

Eleonor 19 anos e 6 meses

Carolina 3 anos

Camila 1 ano e 3 meses

Geni 22 anos

Lucy 3 anos e 6 meses

Layla 19 anos

Fátima 12 anos e 6 meses

Beth 6 anos

O Quadro 7 revela quais profissionais realizaram ou não 

pós-graduação, se quem realizou foi na modalidade lato sensu ou 

stricto sensu e a instituição em que foi feita. Verifica-se, pelo quadro, 

que apenas três assistentes sociais deram continuidade à formação 

profissional para além da graduação, o que não irá determinar, 

necessariamente, de modo integral, suas percepções, mas irá in-

fluenciar suas análises sobre as questões abordadas na entrevista, 

como veremos no decorrer dos capítulos deste livro.

Quadro 7 – Realização ou não de pós-graduação pelos sujei-

tos da pesquisa, modalidade e instituição

Nome Pós-graduação

Eleonor Não realizou

Carolina Programa de Aprimoramento Profissional 

(Saúde/Causas externas) – Unicamp

Camila Não realizou

Geni Não realizou

Lucy Não realizou

Layla Mestrado – Unesp, doutorado – USP, 

especializações (Didática e Políticas 

Públicas) – USP e UnB

Fátima Não realizou

Beth Especialização (violência contra a mulher) 

– UEL
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O processo de entrevista se deu de maneira diferente para cada 

uma das oito assistentes sociais que responderam às perguntas.

Inicialmente, foi elaborado um questionário para entrevista se-

miestruturada, apresentado no Apêndice A. Considerando as di-

ficuldades na seleção dos sujeitos e as mudanças que a pesquisa de 

campo sofreu por sugestão da banca do exame geral de qualificação, 

responderam ao questionário inicial cinco profissionais, duas da área 

da Saúde, duas do Tribunal de Justiça e uma da Previdência Social.

As entrevistas foram agendadas previamente, momento em que 

foi esclarecido o objetivo da pesquisa, o modo como foi realizada e 

a manutenção do sigilo com relação à identidade das entrevistadas. 

Todas foram realizadas no ambiente de trabalho das assistentes 

sociais. Elas foram gravadas e posteriormente transcritas. Apenas a 

profissional Geni, no momento do encontro agendado, recusou-se a 

gravar a entrevista e pediu para responder às perguntas por escrito.

Esse questionário foi reformulado, considerando os aponta-

mentos realizados pela banca de qualificação, e transformou-se no 

questionário apresentado no Apêndice B, o qual passou a ser utili-

zado para a realização das entrevistas.

Responderam a esse novo questionário os demais sujeitos da 

pesquisa: Layla, da Assistência Social, por meio de entrevista gra-

vada; e Fátima e Beth, das Medidas Socioeducativas, por escri-

to. A forma de responder atendeu a pedido das profissionais, em 

decorrência da sua falta de tempo para a realização da entrevista 

pessoalmente. 

Foi feito contato com as profissionais que responderam às ques-

tões da primeira etapa e solicitado que respondessem às perguntas 

complementares que aparecem no Apêndice C. Entretanto, apenas 

Carolina, Camila e Lucy concordaram em responder, e fizeram-no 

por escrito, alegando falta de tempo para um novo agendamento 

para a realização de entrevista gravada.

Geni não deu retornou aos nossos contatos para a continuidade 

da entrevista. Eleonor deu retorno, mas recusou-se a dar continui-

dade à entrevista, respondendo às demais questões, porque, no 

nosso primeiro contato, foi dito que seria realizada apenas uma en-

trevista. Assim, mesmo recebendo explicações sobre os motivos da 
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mudança, ligadas às sugestões da banca de qualificação, manteve a 

sua recusa.

Diante do exposto, fica evidente que não foram todas as profis-

sionais que responderam a todas as perguntas, o que provocou dife-

renças de conteúdos, mas trouxe um dado significativo, percebido 

nas falas das profissionais que se recusaram a participar de todo o 

processo (Geni e Eleonor), com relação aos assuntos abordados no 

roteiro inicial da pesquisa.

Ao longo dos capítulos deste livro traçaremos um panorama 

geral sobre o trabalho, a formação e os dilemas vivenciados pelas 

profissionais participantes da pesquisa, realizando a devida parti-

cularização desses contextos para o Serviço Social.

Considerando o momento histórico em que a profissão surgiu, 

analisaremos criticamente a conjuntura em que se deu o desenvol-

vimento e a profissionalização do Serviço Social, passando pela di-

tadura militar e pelo chamado processo de democratização do país, 

eventos que muito influenciaram a profissão.

A partir do movimento de reconceituação ocorrido no Serviço 

Social a partir da década de 1960, damos destaque ao surgimento e 

ao amadurecimento da vertente crítica, em contexto marcado pela 

promulgação da Constituição Federal de 1988, como um marco 

no fortalecimento da democracia. Já na década de 1990, o ideário 

neoliberal irá marcar as medidas econômicas adotadas e a condu-

ção das políticas públicas, imprimindo uma regressão no campo 

dos direitos sociais e afetando o campo de trabalho dos assistentes 

sociais, os quais atuam diretamente com as diversas expressões da 

“questão social”.

Analisaremos a política de educação em curso no Brasil, especi-

ficamente em relação ao ensino superior, para discutir a formação 

profissional dos assistentes sociais nesse contexto, abarcando as 

transformações do mundo do trabalho, elementos centrais para 

a análise dos dilemas vivenciados hoje pelos profissionais no seu 

trabalho cotidiano.

O Capítulo 1 propõe uma reflexão sobre o modo de produção 

capitalista, abarcando aspectos relativos à categoria trabalho e às 

configurações do mundo do trabalho.
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Considerando o papel do Estado frente às políticas sociais no 

contexto do neoliberalismo, nesse capítulo são expostos os deter-

minantes do modo de produção capitalista para a chamada “ques-

tão social” e o surgimento do Serviço Social enquanto resposta do 

Estado às mazelas sociais.

A profissão é situada na divisão sociotécnica do trabalho e o 

assistente social é considerado um trabalhador sujeito às mais di-

versas condições de trabalho, trazendo à tona a contradição acerca 

dessa condição do profissional, que também é chamado a intervir 

na realidade concreta da qual faz parte.

No Capítulo 1 também é discutido o processo de reconceituação 

do Serviço Social, enfatizando a construção do arcabouço teórico da 

profissão.

O Capítulo 2 aborda a formação profissional em diferentes mo-

mentos atravessados pela profissão. Fica claro que cada um desses 

momentos influencia a relação do Serviço Social com as diferentes 

matrizes teórico-metodológicas, configurando-se um quadro em 

que a história da profissão atravessa a formação profissional.

Essa discussão se dá a partir da compreensão acerca da política 

de educação superior no Brasil, como condição para a análise da sua 

particularização no contexto da formação em Serviço Social. 

A partir da visão sobre a formação profissional apontamos o 

dilema vivenciado pelas assistentes sociais, as quais, com uma for-

mação específica, deparam com as diversas questões que lhes são 

impostas pela conjuntura.

O Capítulo 3 trata justamente dos dilemas, dos conflitos e das 

dificuldades das assistentes sociais diante das condições concretas 

de trabalho e da sua formação. Nesse contexto, emerge a questão do 

referencial teórico-metodológico que deveria orientar seu pensar e 

seu agir profissional.

Nesse capítulo discutimos a relação teoria e prática, conside-

rando a existência do pluralismo, do ecletismo e do sincretismo nos 

aspectos teóricos e práticos do Serviço Social, abrindo caminho para 

a análise das dificuldades vivenciadas pelas profissionais com re-

lação ao entendimento do referencial teórico-metodológico como 

norteador de seu trabalho.
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30  ÉLIDI CRISTINA TINTI

Esperamos que este livro contribua para a reflexão sobre o 

trabalho profissional dos assistentes sociais e sobre suas dificul-

dades para pensar seu referencial teórico-metodológico, o qual 

não deve estar desconectado das dimensões técnico-operativas e 

ético-políticas.

Entendemos necessária tal reflexão porque ela promove para o 

profissional a crítica necessária para enfrentar as dificuldades que 

enfrenta no seu trabalho cotidiano e exige dele capacidade de leitura 

para decidir acerca do potencial do trabalho a realizar diante das 

mais diversas demandas, todas bastante complexas, variando de 

acordo com a área de atuação.

Valemo-nos da afirmativa de José Fernando Silva (2013) para 

abordar o processo de construção e sistematização do conhecimen-

to, realizado aqui a partir de diferentes temas e dos dados capta-

dos por meio da pesquisa de campo, feita em contato direto com a 

realidade concreta dos profissionais:

Toda produção de conhecimentos autêntica extrai da realidade 

e do próprio movimento sócio-histórico os elementos de sua elabo-

ração (com o apoio do pensamento), processo que permite capturar 

(ainda que não exatamente) a universalidade do complexo estudado 

e explicar, por meio de múltiplas mediações, os fatos singulares da 

vida que também se expressam em dramas imediatamente pessoais 

com os quais os assistentes sociais lidam cotidianamente. (p.22)

Consideramos que, como qualquer elaboração teórica, o estu-

do que originou este livro também apresenta particularidades no 

que diz respeito ao seu alcance e limite, mas para nós mostra-se já 

grande e intenso o caminho percorrido até aqui, iluminado por um 

método que nos permitiu a construção das mediações necessárias ao 

entendimento dos propósitos da pesquisa. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, buscamos uma pesquisa 

ética e comprometida, que perseguiu incessantemente o método 

apresentado, como meio para desvelar as mais diversas questões 

que se colocam para nós, profissionais, no tempo presente.
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