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3 
DILEMAS ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

A PARTIR DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
E DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS 

DO TRABALHO COTIDIANO 

Neste capítulo discutiremos como se dá o exercício profissional 

do assistente social, a partir de sua formação e de suas condições 

de trabalho, considerando a necessidade do referencial teórico-

metodológico e enfatizando os dilemas existentes nesse contexto, 

na relação entre teoria e prática.

A partir do conteúdo das entrevistas realizadas com as profis-

sionais na pesquisa de campo apresentada neste livro, elucidaremos 

o que entendem como referencial teórico-metodológico do Serviço 

Social e qual o referencial que utilizam em seu trabalho profissional 

cotidiano.

Retomando brevemente as concepções abordadas no capítu-

lo anterior, consideramos aqui a formação profissional como um 

processo que não se encerra na graduação, como observam Braz e 

Rodrigues (2013):

[...] a FP [formação profissional] é um processo infindável, que tem 

na graduação um dos seus momentos (enfatize-se: um dos princi-

pais momentos) que se prolonga por toda a trajetória profissional e 

demanda atualizações permanentes como forma de compromisso 

com a qualidade dos serviços prestados à sociedade – compromisso 

que, segundo nosso Código de Ética (1993), deve ser individual (de 
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98  ÉLIDI CRISTINA TINTI

cada profissional) e coletivo (assumido pelas entidades da catego-

ria). (p.256)

De acordo com esses autores, o caráter ininterrupto do processo 

formativo reside justamente no fato de que todo conhecimento é 

sempre aproximativo, ou seja, sempre perseguimos aquilo em que 

acreditamos, contudo sem chegar a conclusões definitivas, reafir-

mando a dialética desse processo.

A relação entre teoria e prática e o conceito de 
práxis

Atrelado às questões já abordadas neste livro sobre o mundo 

do trabalho e a formação profissional em Serviço Social, temos o 

dilema em torno da relação entre teoria e prática, presente no traba-

lho profissional, determinado cotidianamente pelas relações que o 

assistente social estabelece a partir de sua posição enquanto traba-

lhador, tendo uma formação específica e atuando sob determinadas 

condições.

Faremos alguns apontamentos sobre essa relação com base no 

conceito de práxis, enfatizando os conflitos que permeiam essa dis-

cussão a partir da construção do Serviço Social enquanto profissão 

e considerando a análise feita no Capítulo 2.

Sobre a intrínseca relação entre teoria e prática, que estabelece 

a indissociabilidade entre o trabalho profissional e o conhecimen-

to teórico, expressa na formação profissional do assistente social, 

apresentamos a seguinte definição de práxis, de Sánchez Vásquez 

(1968), que elucida tal relação:

Em resumo, a práxis se nos apresenta como uma atividade 

material, transformadora e ajustada a objetivos. Fora dela, fica a 

atividade teórica que não se materializa, na medida em que é ati-

vidade espiritual pura. Mas, por outro lado, não há práxis como 

atividade puramente material, isto é, sem a produção de finalidades 
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e conhecimentos que caracteriza a atividade teórica. Isso significa 

que o problema de determinar o que é a práxis requer delimitar 

mais profundamente as relações entre teoria e prática [...]. (p.208)

Considerando que a atividade prática significa uma ação efetiva 

e que, em contrapartida, a atividade teórica, para se materializar, 

requer sucessivas mediações, poderíamos ter aqui uma oposição 

entre o teórico e o prático. Entretanto, essa oposição é relativa, po-

dendo ser definida como uma diferença dentro de uma unidade 

indissolúvel. Segundo Sánchez Vásquez (1968):

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir 

para sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, 

e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão oca-

sionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a 

teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho 

de educação das consciências, de organização dos meios materiais 

e planos concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável 

para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria 

é prática na medida em que materializa, através de uma série de 

mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento 

da realidade ou antecipação ideal de sua transformação. (p.207)

Essa afirmação mostra a relação existente entre a teoria e a prá-

tica a partir da funcionalidade de cada uma no processo de conheci-

mento da realidade e de criação por parte do homem, entendendo-se 

que tal relação não pode ser encarada de maneira simplista ou me-

cânica. A prática não fala por si mesma, exige uma relação teórica, 

definida como a compreensão da práxis.

Sobre a práxis, Kosik (1976) ressalta: 

A práxis na sua essência e universalidade é a revelação do 

segredo do homem como ser ontocriativo, como ser que cria a rea-

lidade (humano-social) e que, portanto, compreende a realidade 

(humana e não humana, a realidade na sua totalidade). A práxis do 
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homem não é atividade prática contraposta à teoria, é determinação 

da existência humana como elaboração da realidade. (p.222)

É a partir dessa relação entre a atividade prática e a atividade 

teórica que se chegará ao resultado buscado por meio do processo 

de conhecimento, como observa Sánchez Vásquez (1968):

[...] ajustando-se mutuamente uma à outra, e avançando por cami-

nhos diferentes em direção ao final do processo de hipótese em 

hipótese – a atividade teórica –, e de experiência em experiência 

– a atividade prática –, ambas convergem no produto objetivo ou 

resultado real. (p.243)

No movimento do processo de conhecimento da realidade e 

criação por parte do homem, temos a definição da práxis, esta-

belecendo a relação entre ele e a realidade. Kosik (1976) escreve: 

“A práxis é ativa, é atividade que se produz historicamente – quer 

dizer, que se renova continuamente e se constitui praticamente –, 

unidade do homem e do mundo, da matéria e do espírito, de sujeito 

e objeto, do produto e da produtividade” (p.222).

O conceito de totalidade não pode ser reduzido a uma exigência 

metodológica ou a uma regra metodológica na investigação da rea-

lidade. Deve, em primeira instância, responder à pergunta “o que é 

a realidade?”, para depois responder “como conhecer a realidade?”. 

Kosik (1976) afirma:

A posição de totalidade, que compreende a realidade nas suas 

íntimas leis e revela, sob a superfície e a casualidade dos fenôme-

nos, as conexões internas, necessárias, coloca-se em antítese ao 

empirismo, que considera as manifestações fenomênicas e casuais, 

não chegando a atingir a compreensão dos processos evolutivos da 

realidade. (p.41)

Com essas reflexões iniciais, buscamos afirmar a relação orgâni-

ca que existe entre a teoria e a prática, mesmo considerando, como 

Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   100Miolo_Capitalismo_ trabalho_e_formacao_profissional_(GRAFICA).indd   100 31/12/2015   15:15:4031/12/2015   15:15:40



CAPITALISMO, TRABALHO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL  101

observam Forti e Guerra (2010), que “[...] a cisão entre a teoria e a 

prática encontra-se subjacente à racionalidade hegemônica do capi-

talismo”. Os autores ressaltam:

[...] o cotidiano profissional pode se mostrar obscurecido pelos atos 

repetitivos, objeto de pouca reflexão, caso os profissionais situem 

equivocadamente seu trabalho e o campo teórico e não apren-

dam que, em decorrência dos desafios que a realidade lhes impõe 

diariamente, é inerente ao exercício profissional a necessidade de 

conhecimento qualificado – e seu constante aprimoramento – que 

viabilize uma intervenção crítica, criativa e propositiva. (p.8)

Para superar os equívocos que se estabelecem nesse terreno, os 

autores consideram que é preciso compreender que “[...] na reali-

dade operam mediações de natureza diferente daquelas que figu-

ram no conhecimento”, realçando a importância da especificidade 

da teoria e da prática:

No processo do conhecimento, a teoria e a prática, como ele-

mentos de naturezas diferentes – ou, se preferirmos, como polos 

opostos –, se confrontam a todo momento: questionam-se, negam-

-se e superam-se, a ponto de encontrarem uma unidade que é sem-

pre histórica, relativa e provisória. Não obstante, a teoria e a prática 

mantêm sua especificidade e sua autonomia. A teoria tem que ser 

vista como crítica e busca dos fundamentos. (p.18)

A fala que se segue, que versa sobre a importância do referencial 

teórico-metodológico da profissão, ressalta a necessidade da refle-

xão crítica:

Referencial teórico-metodológico se refere a fundamentos, 

estratégias e ações norteadoras do profissional. A teoria funda-

menta a prática e o método norteia a prática. A investigação permite 

revelar a essência do problema e pensar o novo, portanto, teoria e 

método, mesmo sendo elementos distintos, devem ser coerentes entre si. 
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Devemos incorporar ambos no agir profissional. (Fátima – assistente 

social – entrevista, grifo nosso)

Considerando que a teoria não “brota” da prática, mas sim da 

apurada reflexão sobre ela, o conhecimento teórico é o que permite 

ao profissional dar um sentido à sua ação, uma vez que a teoria 

incide sobre a compreensão da direção social, do significado e das 

implicações desse agir profissional (Forti; Guerra, 2010).

A atividade subjetiva que não se objetiva materialmente não 

pode ser considerada como práxis. A atividade teórica só existe pela 

prática e em relação com ela. Contudo, o ponto de vista do senso 

comum é o do praticismo, que significa prática sem teoria ou com o 

mínimo de teoria.

Pelo conceito de pragmatismo, aquilo que é verdadeiro se reduz 

ao útil. Entretanto, o conhecimento é considerado útil na medida 

em que é verdadeiro, e não verdadeiro porque é útil. Ao defron-

tarmos os principais elementos do marxismo e do pragmatismo, 

temos a contraposição entre teoria e prática: a redução do prático ao 

utilitário e a dissolução do teórico (verdadeiro) no útil.

Aqui concebemos a prática enquanto fundamento da teoria, 

pois é ela que determina o horizonte do desenvolvimento e do pro-

gresso do conhecimento. Para Sánchez Vásquez (1968):

O conhecimento científico-natural progride no processo de 

transformação do mundo natural em virtude de que a relação prá-

tica que o homem estabelece com ele, mediante a produção mate-

rial, coloca-lhe exigências que contribuem para ampliar tanto o 

horizonte dos problemas como o das soluções. (p.215)

A mútua dependência entre teoria e prática pressupõe que não 

existe a possibilidade de um trabalho profissional aceitável sem a 

afinação com uma perspectiva teórico-metodológica. O conheci-

mento teórico é que permite dar um sentido à ação, já que a teoria 

incide sobre o significado do fazer profissional. Segundo o autor:
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A atividade prática desenvolvida por um indivíduo é, por isso, 

simultaneamente subjetiva e objetiva, dependente e independente 

de sua consciência, ideal e material, e tudo isso em unidade indis-

solúvel. O sujeito, por um lado, não prescinde de sua subjetivi-

dade, mas também não se limita a ela, é prático na medida em que 

se objetiva, e seus produtos são a prova objetiva de sua própria 

objetivação. (p.242)

A já conhecida afirmação: “na prática, a teoria é outra” revela 

uma questão importante, relativa à compreensão dos assistentes 

sociais sobre a relação entre teoria e prática e sobre os determinantes 

dessa compreensão para o seu pensar e o seu agir profissional. Essa 

frase aparece como um dos principais falsos dilemas da formação 

e do exercício profissional e expõe a necessidade do conhecimento 

para iluminar o caminho da intervenção. Forti e Guerra (2010) 

ressaltam:

[...] são imprescindíveis momentos de apropriação teórica para 

que haja uma inserção qualificada do assistente social nos espaços 

sócio-ocupacionais, uma inserção que viabilize respostas compe-

tentes às demandas sociais e que seja, portanto, avessa ao falso 

dilema de que “na prática a teoria é outra”. (p.20)

Reproduzimos a seguir a fala de uma das entrevistadas, na qual 

ela enfatiza essa separação entre os conceitos de teoria e prática, 

denotando a ausência da continuidade do processo formativo como 

determinante para sua visão equivocada sobre a relação entre eles. 

Essa visão é ratificada pelas demais falas da mesma profissional, já 

apresentadas neste livro: 

Pelo menos, assim, a teoria do Serviço Social que até hoje a gente 

vê em algumas coisas, ela é muito bonita. Nem sempre na prática 

a gente consegue efetivar o que a teoria fala. A gente vê algumas 

dificuldades mesmo. (Eleonor – assistente social – entrevista) 
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Mas nas falas das profissionais capturamos também perspec-

tivas mais afinadas com a discussão crítica em curso na profissão 

sobre o referencial teórico-metodológico e sobre a relação entre 

teoria e prática, como vemos a seguir:

Eu fico doida quando uma pessoa fala: na teoria é uma coisa e na 

prática é outra. [...] Eu não consigo separar isso. E sempre assim, 

com marcos bem claros para mim. O marco civilizatório, quer 

dizer, o que é que a gente quer em termos de civilidade, para nossa 

vida, não para a vida do outro, para nossa vida enquanto sociedade. 

O que é que a gente quer para nossa vida em termos de conquista 

de direitos, conquista de democracia, e qual o meu posicionamento 

ético diante da profissão que eu exerço. Isso é baliza de aonde eu 

quero chegar. (Layla – assistente social – entrevista, grifo nosso)

A respeito do significado de afirmações como essa proferidas 

pelos assistentes sociais, Santos (2012) observa:

Na verdade, o que essas afirmativas, verbais e escritas, expres-

sam, é a dificuldade de apreensão da relação entre teoria e prática 

e, consequentemente, da relação entre as dimensões teórico-meto-

dológica, ético-política e técnico-operativa da intervenção profis-

sional, que rebate numa expectativa equivocada no que se refere às 

potencialidades dos instrumentos e técnicas: ora supervalorizando-

-os, ora ignorando-os. Assim sendo, trata-se de um problema que 

não pode ser ignorado ou mascarado e que envolve diretamente a 

formação profissional. (p.2)

A autora aponta a importância da reflexão sobre as três dimen-

sões que constituem a profissão, enfatizando a abordagem super-

ficial sobre a dimensão técnico-operativa na formação profissional 

e o parco entendimento dos profissionais acerca da relação entre 

teoria e prática:

[...] considero que a lacuna existente hoje quanto à questão dos 

instrumentos e técnicas dos assistentes sociais no Brasil advém de 
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uma incorporação equivocada e não satisfatória da relação teoria e 

prática na concepção do materialismo histórico-dialético. O Ser-

viço Social avançou quando enfatizou a unidade entre as dimensões 

da prática interventiva em uma relação dialética, evidenciando a 

diversidade. Todavia, a formação profissional trata a unidade sem 

levar em conta as suas diferenças, ou seja, não trata as especificida-

des de tais dimensões. (p.4)

Com relação à afirmação de que na prática a teoria é outra, a 

autora ressalta:

[...] quando a categoria profissional afirma que na prática a teoria 

é outra, parece estar utilizando a palavra prática como sinônimo 

de mercado de trabalho ou instituições empregadoras, e a palavra 

teoria como sinônimo de formação profissional ou de conheci-

mentos. Ela se ressente de os conhecimentos que obteve na for-

mação não estarem adequados ou apropriados às requisições feitas 

pelo mercado de trabalho. A queixa é de que há uma distância 

entre o apreendido em sala de aula e o vivenciado na prática inter-

ventiva. Na verdade, é um problema entre a realidade da forma-

ção e a realidade do mercado de trabalho. Como os profissionais 

não têm clareza teórica do que seja prática e do que seja teoria, 

associam-nas a mercado de trabalho e formação, respectivamente. 

Trata-se, porém, de categorias diferenciadas. Esse debate refere-

-se à adequação da formação ao tipo de exigência que se faz ao 

pro fissional. (p.94-5)

Para a autora, o falso dilema se vê “resolvido” se consideramos 

que,

[...] na perspectiva do materialismo dialético, na prática a teoria só 

pode ser ela mesma, uma vez que ela é o lugar onde o pensamento 

se põe. A teoria quer, justamente, conhecer a realidade, extrair as 

legalidades, as racionalidades, as conexões internas postas nos pro-

dutos da ação prática dos homens; assim, não há como na prática a 
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teoria ser outra. Essa posição só é verdadeira se se considerar por 

teoria algo pronto, acabado, que se ajusta a uma prática. (p.27-8)

A questão da teoria e da prática no Serviço Social, a partir da 

racionalidade burguesa, aponta para um quadro em que a formação 

profissional se vê limitada e não condizente com os pressupostos 

legais aos quais deveria responder, conforme ressaltado no início 

deste capítulo. José Fernando Silva (2013) esclarece:

A racionalidade burguesa em curso, nas suas diversas e hete-

rogêneas formas de manifestação, tem frequentemente limitado a 

formação profissional a um leque amplo de informações imediata-

mente úteis à intervenção profissional que reduzem a teoria a um 

conglomerado caótico e eclético de referenciais (circunscritos às 

“ilhas de excelência produtoras do conhecimento”), e a prática a um 

conjunto de intervenções pontuais e cirúrgicas capazes de produzir 

mudanças igualmente localizadas (ditas eficientes). (p.125)

Pluralismo, ecletismo e sincretismo no Serviço 
Social: dilemas da teoria e da prática

A história do Serviço Social brasileiro, permeada por constantes 

mudanças e engendrada por avanços significativos em vários aspec-

tos, aponta para um quadro em que se discute a existência do plura-

lismo1 enquanto algo almejado pela profissão e, em contrapartida, 

a persistência do ecletismo como algo que sempre acompanhou o 

Serviço Social e que ainda encontra espaço na produção teórica e no 

trabalho profissional.

 1 O Código de Ética do Assistente Social, revisto e publicado por meio da Reso-

lução Cfess número 273, de 13 de março de 1993, em seus princípios funda-

mentais (inciso VII), afirma seu compromisso com a garantia do pluralismo, 

“[...] através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes 

e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante aprimoramento 

intelectual” (Barroco, 2012, p.128).
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Para Paulo Netto (1996a), pensando na natureza socioprofis-

sional do Serviço Social, foi da carência de um referencial teórico 

crítico-dialético que derivaram as peculiaridades que fizeram dele 

um exercício prático-profissional medularmente sincrético. Essa 

estrutura sincrética do Serviço Social se localiza no seu sistema de 

saber, embasando e legitimando suas práticas e representações. O 

autor, analisando o sincretismo como um princípio constitutivo do 

Serviço Social, considerando-o como

[...] fio condutor da afirmação e do desenvolvimento do Serviço 

Social como profissão, seu núcleo organizativo e sua norma de atua-

ção. Expressa-se em todas as manifestações da prática profissional 

e revela-se em todas as intervenções do agente profissional como 

tal. (p.88)

O autor (1996a) define como fundamentos objetivos da estrutu-

ra sincrética do Serviço Social: o universo problemático original que 

se colocou à profissão como eixo de demandas histórico-sociais, o 

horizonte do seu exercício profissional e a sua modalidade específi-

ca de intervenção.

Pontuando um importante aspecto dessa prática sincrética, ele 

infere que “é próprio da prática que se toma sincreticamente não 

somente a sua translação e aplicação a todo e qualquer campo e/ou 

âmbito, reiterando procedimentos formalizados abstratamente e 

revelando a sua indiferenciação operatória” (p.102).

Mais adiante, em sua obra, o autor irá especificar quais são os 

vetores que convergem para essa prática sincrética, quais sejam: as 

condições de intervenção determinadas pelas refrações da questão 

social, o referencial das ciências sociais gestadas na razão tornada 

miserável, a continuidade das expectativas que envolviam as pro-

toformas do Serviço Social e a inserção peculiar do assistente social 

na divisão sociotécnica do trabalho. Paulo Netto (1996a) escreve:

Se, originalmente, o sincretismo permeia a prática profissional 

do Serviço Social como derivação das condições (histórico-sociais 
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e teórico-ideológicas) da sua emergência, consolidado o Serviço 

Social como profissão, a dinâmica passa a ter como suporte a sua 

prática: seu peculiar sincretismo prático condiciona largamente o 

sincretismo de suas representações. (p.105)

A ultrapassagem do sincretismo teórico no Serviço Social, dire-

tamente relacionada com a superação da sua vinculação com o pen-

samento conservador, para o autor “[...] é projeto que não erradica 

o sincretismo da fenomenalidade do seu exercício profissional”. 

Entretanto, essa superação está condicionada à “[...] interdição de 

qualquer pretensão do Serviço Social de posicionar-se como um 

sistema original de saber, como portador de uma teoria particular 

referenciada a sua intervenção prático-profissional” (p.147).

Nessa esteira, Paulo Netto questiona se o sincretismo teórico 

do Serviço Social é um dado permanente ao qual estaria conde-

nada a profissão ou se poderia ser ultrapassado. Veremos adiante 

que, ainda na época atual, esse lastro de ecletismo teórico se en-

contra presente no Serviço Social, confundindo-se por vezes com o 

pluralismo.

Quanto à relevância do conceito de pluralismo, Coutinho (1991) 

destaca:

Pluralismo [...] é sinônimo de abertura para o diferente, de res-

peito pela posição alheia, considerando que essa posição, ao nos 

advertir para os nossos erros e limites, e ao fornecer sugestões, é 

necessária ao próprio desenvolvimento da nossa posição e, de modo 

geral, da ciência. (p.14)

Segundo Paulo Netto (2011), mesmo um projeto que conquiste 

a hegemonia nunca será exclusivo. A importância do pluralismo 

reside justamente no fato de que

[...] a elaboração e a afirmação (ou, se se quiser, a construção e a 

consolidação) de um projeto profissional deve dar-se com a nítida 

consciência de que o pluralismo é um elemento factual da vida 
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social e da própria profissão, que deve ser respeitado. Mas este res-

peito, que não deve ser confundido com uma tolerância liberal para 

com o ecletismo, não pode inibir a luta de ideias. Pelo contrário, o 

verdadeiro debate de ideias só pode ter como terreno adequado o 

pluralismo que, por sua vez, supõe também o respeito às hegemo-

nias legitimamente conquistadas. (p.6)

Para o autor, considerando esse pluralismo profissional, o pro-

jeto hegemônico de determinado corpo profissional supõe um acor-

do sobre os aspectos do projeto que são imperativos (obrigatórios, 

compulsórios) ou indicativos (não há um consenso mínimo que ga-

ranta seu cumprimento). Ele salienta que mesmo entre os aspectos 

imperativos há divergências, como com relação ao código de ética 

profissional (contestação de princípios e normas).

Com relação a essa questão, trazemos os apontamentos de João 

Bosco G. Pinto, contidos nos Cadernos Abess n.6, de 1993, sobre 

as diferentes posturas frente às teorias que norteiam o “desempe-

nho” do Serviço Social: a uniformização, o ecletismo, o pluralismo 

e o caos.

De acordo com o autor, a uniformização existe quando um único 

paradigma teórico é apreendido, com a exclusão dos demais, sobre 

os quais geralmente não se tem o devido conhecimento, remetendo 

a um dogmatismo teórico.

O ecletismo ocorre quando são misturados conceitos diferentes 

ou antagônicos de corpos teóricos diferentes, supondo uma aparen-

te coerência.

O pluralismo se dá a partir da integração de conceitos e teorias 

que não são logicamente contraditórios, com base em uma postura 

epistemológica e teoricamente coerente. Essa postura pluralista 

requer o conhecimento aprofundado de todos os campos que se 

pretende abordar, evitando o ecletismo enquanto postura simplista 

e simplificadora.

O caos ocorre, segundo o autor, quando o profissional não pos-

sui a devida clareza sobre os campos ou paradigmas teóricos, o que 

o leva a utilizar noções do senso comum geralmente disfarçadas na 
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forma de conceitos. Essa postura se configura como algo bastante 

polêmico, se pensarmos nas condições objetivas em que os assisten-

tes sociais atuam: “Quem sabe esta ausência de teoria, ou este caos 

teórico, as(os) prepare melhor para um certo tipo de desempenho 

profissional burocrático e repetitivo, que é, muitas vezes, o que o 

sistema delas(es) requererá, sem muitas complicações?” (Pinto, 

1993, p.32).

Apontando as lacunas no processo de formação profissional que 

incidem diretamente sobre as posturas assumidas pelos assistentes 

sociais descritas, o autor (1993) conclui que, para além da preocu-

pação com os diferentes paradigmas teóricos e suas contradições, 

deve haver a real preocupação em como efetivar uma formação que 

possibilite que os graduandos:

a) saibam utilizar uma determinada teoria científica em seu fazer 

profissional cotidiano; b) reconheçam as implicações práticas 

de certas posturas epistemológicas e teóricas; c) encontrem um 

modo de refletir sobre sua ação, para que possam, registrando-

-a e sistematizando-a, transformá-la em conhecimento prático. 

Para alcançar isto parece ser necessário rever toda a estruturação de 

nossos cursos de formação, desde seus objetivos, incluindo o perfil 

profissional, passando pelos conteúdos, até os processos e métodos 

didático-pedagógicos utilizados na prática de ensino, sem esquecer 

o estágio, enquanto etapa prática de aprendizado profissional. Não 

é uma tarefa fácil, nem mesmo rápida, mas parece-me necessária e 

até urgente. (p.45)

Iamamoto (2008), outra importante autora do Serviço Social, 

contribui com esse debate dizendo que o pluralismo

[...] supõe o reconhecimento da presença de orientações distintas 

na arena profissional, assim como o embate respeitoso com as ten-

dências regressivas do Serviço Social, cujos fundamentos liberais e 

conservadores legitimam o ordenamento social instituído. (p.226)
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Entretanto, a autora salienta que esse pluralismo não deve ser 

identificado com a sua versão liberal,

[...] na qual todas as tendências profissionais são tidas como supos-

tamente paritárias, mascarando os desiguais arcos de influência 

que exercem na profissão e os vínculos que estabelecem com proje-

tos societários distintos e antagônicos, polarizados seja pelos inte-

resses do grande capital, seja pela construção da unidade política 

dos trabalhadores enquanto classe. (p.227)

Sobre a relação entre as diferentes vertentes que se afirmaram 

no desenvolvimento da profissão e a afinação desta com a vertente 

crítica, Paulo Netto (2011) escreve:

Na acumulação teórica operada pelo Serviço Social é notável o 

fato de, naquilo que ela teve e tem de maior relevância, incorporar 

matrizes teóricas e metodológicas compatíveis com a ruptura com 

o conservadorismo profissional – nela se empregaram abertamente 

vertentes críticas, destacadamente as inspiradas na tradição mar-

xista. Isto significa que, também no plano da produção de conheci-

mentos, instaurou-se um pluralismo que permitiu a incidência, nos 

referenciais cognitivos dos assistentes sociais, de concepções teó-

ricas e metodológicas sintonizadas com os projetos societários das 

massas trabalhadoras (ou seja: de concepções teóricas e metodoló-

gicas capazes de propiciar a crítica radical das relações econômicas 

e sociais vigentes). À quebra do quase monopólio do conservado-

rismo político na profissão seguiu-se a quebra do quase monopólio 

do seu conservadorismo teórico e metodológico. (p.12-3)

Também sobre a questão do pluralismo, a partir da construção e 

afirmação da profissão, Yazbek (2009) coloca: 

[...] a reafirmação das bases teóricas do projeto ético-político, 

teórico-metodológico e operativo, centrada na tradição marxista, 

não pode implicar na ausência de diálogo com outras matrizes de 
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pensamento social, nem significa que as respostas profissionais aos 

desafios desse novo cenário de transformações possam ou devam 

ser homogêneas. Embora possam e devam ser criativas e compe-

tentes. (p.25)

Diante da análise realizada até o momento, pode-se dizer que o 

Serviço Social, mesmo não sendo uma ciência ou não dispondo de 

uma teoria própria, não está impedido de produzir conhecimento. 

Talvez o principal desafio que se coloca hoje para os assistentes 

sociais resida justamente na dificuldade de, segundo Iamamoto 

(2008), integrar os fundamentos teórico-metodológicos com a pes-

quisa concreta de situações concretas, as quais são objeto de tra-

balho desse profissional, dificuldade que poderá ser enfrentada 

através de uma sólida fundamentação teórico-metodológica.

Contudo, a partir da formação profissional, como vimos, a 

apreensão do profissional sobre a dimensão teórico-metodológica 

se dará de maneira conflituosa, refletindo em uma atuação destituí-

da de referenciais e permeada por conflitos que o assistente social 

não se vê apto a desvelar. Segundo José Fernando Silva (2013):

Qualquer teoria social que não responda imediatamente às 

angústias e às demandas imediatamente impostas aos profissionais 

é rapidamente descartada e rotulada de inadequada, demasiada-

mente complexa, “genérica”, “fora da realidade” ou, de forma mais 

direta, “ineficiente” e “ultrapassada”. A solução, então, recupera 

um leque de conhecimentos ecléticos que reforçam o sincretismo 

presente na profissão desde sua origem. Esse cenário vem sendo 

potencializado, no campo da formação profissional, por um pro-

cesso intenso de precarização do ensino (à distância – em si precário 

particularmente na graduação – e presencial), que, por caminhos 

diferentes, destroem a possibilidade de uma formação sustentada 

na educação integral nos níveis de ensino, pesquisa e extensão. 

Evidentemente que esse contexto inviabiliza uma discussão séria – 

ainda que sempre inacabada – acerca das dimensões teórico-meto-

dológica, ético-política e técnico-instrumental que orientam as 
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diretrizes curriculares em curso. Reafirma, ao mesmo tempo, a 

razão instrumental como orientação básica para a produção de 

certo tipo de conhecimento, descartando a razão ontológica, ou 

seja, o movimento da razão que persegue a dinâmica real de coisas 

materiais (reconstruindo suas múltiplas mediações, certamente 

complexas), como um procedimento estranho e desnecessário à 

profissão e aos profissionais. (p.127-8)

O mesmo autor, na obra indicada, inclui uma citação de Yazbek 

que trazemos para a discussão, pela sua relevância e porque, na 

nossa opinião, reúne a ineficiência da formação, as determinações 

da sociabilidade burguesa e os dilemas vividos in loco pelos profis-

sionais, oferecendo um exemplo contundente para a nossa reflexão:

Você vai lá, Dona Maria, está com um problema desse tamanho 

e isso é vital para ela, tem um filho que está começando a se aproxi-

mar do mundo das drogas. Marilda afirma e eu lembro o tempo todo 

dessa afirmação: “a profissão é socialmente determinada”. Entre as 

determinações colocadas ao exercício dessa profissão estão essas 

condições a que eu estou me referindo aqui. Isso deixa o assistente 

social “esquizofrênico”, porque ele vai ao CBAS, por exemplo, e 

discute a vida política, a emancipação humana (que já é outra ordem 

societária), é socialismo ou barbárie (não é assim que o Zé Paulo ter-

mina a fala?), e aí ele chega lá em seu cotidiano e ele tem que atender 

a dona Maria, que tem o filho frequentando um lugar de drogas, e 

ela está morrendo de medo, e o que ela faz? E ela precisa conversar, e 

precisa de uma orientação, aí o assistente social pensa: “Bom, eu não 

sei nada disso, vou buscar o enfoque sistêmico”. Existe algum erro 

nosso, dos que não são sistêmicos, que gera essa questão e que não 

dá nenhuma resposta. (Yazbek, apud Silva, 2013, p.213)

Diante disso, José Fernando Silva (2013) aponta a necessidade 

de se construir as devidas mediações a partir das particularidades 

com as quais lidam os assistentes sociais no cotidiano, a fim de que 

tais conflitos não se aprofundem ainda mais, o que ocorrerá, segun-
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do o autor, “[...] não pelo ‘descompasso’ entre o que se escuta nos 

congressos e se vê diariamente na prática, mas pela dureza e pelo 

aprofundamento da ‘questão social’, expressa imediatamente em 

dramas pessoais no cotidiano profissional” (p.216).

A citação de Yazbek reproduzida anteriormente guarda relação 

com o conteúdo trazido pelos sujeitos da nossa pesquisa, como 

veremos na fala a seguir e no próximo item deste capítulo. Esta fala 

enfatiza justamente essa dificuldade do profissional de visualizar as 

perspectivas do referencial teórico-metodológico para o seu traba-

lho profissional:

Ao mesmo tempo que você tá lidando com um referencial que 

entende o antagonismo do capitalismo, essa questão que procura 

defender o trabalhador, e a gente também está inserido nessa classe 

trabalhadora, então, assim, eu entendo isso, eu procuro usar esse 

referencial, só que eu vejo que na atuação a gente se vê com muita 

contradição. [...] Nas avaliações sociais para o BPC [benefício de 

prestação continuada], quando eu estou atuando, eu procuro olhar 

a pessoa numa perspectiva de totalidade, não só olhando o presente 

ali, mas sabendo que tudo o que ela está vivenciando faz parte de um 

contexto mais amplo, e procuro verificar essas questões. A maioria 

são trabalhadores que não estão trabalhando, ou, devido a uma 

deficiência, eles não estão conseguindo se inserir no mercado de 

trabalho... Então tudo isso a gente analisa, procuro analisar quando 

eu estou avaliando, procuro orientar também a pessoa nessa pers-

pectiva. Mas eu vejo que é limitado. A gente sabe que o próprio 

benefício se limita a [renda per capita] inferior a um salário mínimo, 

entendeu? ele é extremamente focalizado, está num critério, deveria 

ser um direito... Universal não é, ele é focalizado. Ele [referencial] 

não dá conta de todas essas questões. Então tem que se fazer várias 

mediações para conseguir atuar. Eu procuro utilizar esse referen-

cial, me basear nesse referencial, mas às vezes eu me pergunto: será 

que eu estou reproduzindo, numa perspectiva funcionalista, já que o 

sistema é assim... É uma angústia para o profissional. (Lucy – assis-

tente social – entrevista, grifo nosso)
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Dificuldades acerca do referencial 
teórico-metodológico como norteador 
do trabalho profissional

A partir das reflexões realizadas até o momento, podemos afir-

mar que as falas das profissionais entrevistadas na pesquisa de 

campo expressam as dificuldades dos assistentes sociais com re-

lação ao referencial teórico-metodológico do Serviço Social, apon-

tando para um conflito entre a teoria e a realidade concreta em que 

atuam, dificultando a visualização da relação intrínseca existente 

entre teoria e prática.

Sobre a questão relativa ao que constitui o referencial teórico-

metodológico do Serviço Social, as respostas mostraram-se bastante 

diversificadas. Em algumas houve maior aprofundamento, outras 

foram mais superficiais, denotando equívocos dessas profissionais 

com relação a esse referencial.

O depoimento a seguir mostra que a profissional, ao explicar 

o que seria o referencial teórico-metodológico da profissão, con-

fundiu-se, mas mencionou a importância da junção entre teoria e 

método:

Como o fio condutor, os métodos seriam as ferramentas a serem 

utilizadas na prática profissional, como a pesquisa bibliográfica 

e documental, interações inter e extrainstitucionais e pessoais, na 

perspectiva da dimensão técnica do trabalho, que possibilitariam 

ao profissional atingir a dimensão operativa. Quanto à teoria no 

decorrer da graduação, se apresentam diversas linhas filosóficas, 

onde há destaque para os movimentos antes e pós-reconceituação. 

Para mim a junção método/teoria foi ultrapassar o pensamento 

comum do trabalho “afetivo” como a sociedade normalmente se 

reporta à assistência social, evoluindo para a atuação efetiva junto às 

políticas públicas e aos cidadãos, seja na esfera pública ou privada. 

O método e a teoria podem variar, porém devem ser norteadores e 

adequados para que se atinja o resultado esperado. (Beth – assis-

tente social – entrevista)
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Mesmo tendo se formado já no final da década de 1990, período 

no qual a profissão já se encontrava em um momento mais sólido e 

com uma crítica mais elaborada sobre seu significado e sua constru-

ção teórico-metodológica, temos claro, nessa fala, o caos trazido na 

discussão realizada anteriormente neste capítulo sobre as diferentes 

posturas frente às teorias que norteiam o “desempenho” do Serviço 

Social.

Os dois depoimentos a seguir, de duas profissionais que atuam 

na mesma área, expressam o conflito para diferenciar o referencial 

teórico-metodológico dos instrumentos utilizados no trabalho pro-

fissional cotidiano, denotando o seu afastamento das discussões 

teóricas correntes na profissão. A primeira reconhece esse afasta-

mento como algo negativo para sua atuação. Já a segunda apenas faz 

suas observações sobre o referencial, confundindo-o com a discus-

são sobre os instrumentos.

Quando se fala assim em referencial teórico, eu penso que são 

as normas, algumas condutas, não?, um norteador para as nossas 

ações, exemplo, o referencial teórico que a gente utiliza aqui, não 

sei se eu posso falar, não dá para ser positivista, né?, porque aqui, 

apesar de vir uma solicitação de guarda, não dá para você só ir para 

fazer a entrevista e pensando na guarda, eu tenho que ir lá e pensar, 

além da guarda, eu tenho que ir lá e ver se a criança está com saúde, 

educação, se ela está sendo atendida em todos os outros aspectos, 

eu não posso mirar só na guarda, esse não pode ser meu único foco 

de ação quando pedem para a gente atuar. Aí, o referencial meto-

dológico eu não sei te dizer qual seria o nome... Gente, como a gente 

está afastada da teoria! Eu acho que são todos os instrumentos que vão 

facilitar as nossas ações, quando a gente pensa em referencial teórico-

metodológico, e alguns que [...] são básicos do Serviço Social, por 

exemplo, um referencial, um instrumental que a gente usa muito aqui é 

a visita domiciliar. Isso é diferente de você fazer uma entrevista aqui 

e você ir in loco. Eu acho que você consegue entender muito mais a 

realidade daquela família. Porque aqui tem um endereço, é rua tal, 

número tal, aí, quando você vai para lá, você entende por que ela 

não manda a criança para a escola, por que onde ela está inserida, 
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por que a criança se apresentou de uma forma suja na entrevista... 

Aí você chega lá e vê que nem tem toda a infraestrutura no bairro... 

Então eu acho que um dos instrumentais que fazem com que a 

gente consiga ver a realidade do nosso usuário é a visita domiciliar. 

(Camila – assistente social – entrevista, grifo nosso)

Quando nos referimos ao referencial teórico-metodológico do Ser-

viço Social, entendo que são as disciplinas que se fazem necessárias ao 

entendimento do indivíduo em seu contexto, seja ele grupal, familiar, 

comunitário etc. Nesse caso: psicologia, sociologia, política, eco-

nomia. De outro lado, a metodologia necessária e específica do 

Serviço Social no trabalho de cada área que toma aspectos próprios 

em cada tipo de intervenção. Outro referencial são os procedimentos 

necessários a cada atuação: entrevista, visita domiciliar, observação 

e outros, sempre com o olhar específico do assistente social. (Geni – 

assistente social – entrevista, grifos nossos)

Vemos nessas falas uma exacerbação da dimensão técnico-ope-

rativa, desvinculada das demais dimensões, principalmente da teó-

rico-metodológica, sobre a qual as profissionais foram solicitadas a 

refletir a partir das perguntas da entrevista.

As falas a seguir demonstram certa compreensão acerca do refe-

rencial teórico-metodológico da profissão, sem contudo avançar na 

discussão. As observações das entrevistadas são feitas de maneira 

superficial. Ambas reconhecem esse referencial como base do tra-

balho, mas não o mencionam.

Seria o subsídio, a base do Serviço Social, como eu entendo, 

como eu pratico, como eu vou atender. Qual seria realmente o meu 

trabalho, o que subsidia a minha forma de trabalhar, seria a minha 

base, o meu aporte, eu teria uma base de fato para conseguir exercer 

a minha função. (Carolina – assistente social – entrevista)

Deixa eu falar com as minhas palavras, faz tempo que eu saí da 

universidade... Referencial para mim é aquilo em que eu me embaso 
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quando eu vou refletir, quando eu vou atuar como profissional, quando 

eu vou olhar a realidade, eu tenho que me embasar numa visão de 

homem e de mundo, tenho que ter uma referência. A partir de que 

olhar, a partir de que referência, então eu entendo que é isso. (Lucy – 

assistente social – entrevista, grifo nosso)

O trecho de entrevista reproduzido a seguir mostra que esta 

assistente social foi a única que de fato mostrou uma compreensão 

e uma análise mais aprofundada sobre o referencial teórico-meto-

dológico da profissão, mencionando as mediações a serem feitas na 

análise desse referencial para uma leitura crítica da realidade:

Eu separo assim: eu tenho um instrumental técnico-operativo, 

que são as respostas, são as vias de aproximação da realidade, de 

pensar a intervenção, de realizar a intervenção; eu posso pensar 

isso de uma forma absolutamente alienada, e eu posso pensar isso 

de uma forma crítica, indo pela via da instrumentalidade. Bom, 

então eu tenho possibilidade de manusear tudo isso de uma forma 

crítica, política, teleológica, e que dá um movimento para isso que 

vai além de uma técnica, que vai além de um instrumento. Vai da 

forma como você pensa e reconhece a sua atuação profissional. E 

as mediações, né?, as instâncias de passagem que você tem que fazer 

o tempo todo. O que essa família traz, onde estão as singularidades, 

como é que vou fazendo então as instâncias de passagem para poder 

fazer uma leitura mais geral, mais de totalidade disso, e eu falo que 

isso é o mais maravilhoso dessa profissão, é isso que me encanta 

nela a cada dia: é essa possibilidade que a gente tem de fazer essa 

leitura, e de trabalhar as relações em diferentes patamares. Isso 

é maravilhoso. Então não se trata só de colher dados, de fazer o 

quanti-quali... (Layla – assistente social – entrevista, grifo nosso)

Com relação à questão sobre qual seria o referencial que orienta o 

trabalho profissional, houve grande heterogeneidade nas respostas. 

Na maioria delas, verificamos a ausência de qualquer referencial e 

a preocupação com normativas para orientar a prática profissional. 
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Observamos também a contradição existente entre o suposto refe-

rencial da profissional versus a instituição, gerando um conflito para 

os assistentes sociais, que acabam por perder as especificidades e as 

possibilidades da profissão.

A fala a seguir parece-nos bastante interessante. Aborda a di-

ficuldade da profissional para encontrar seu embasamento para 

a ação, a partir das condições concretas com que depara e da não 

visualização de novas perspectivas dentro da própria profissão, o 

que poderia ser vislumbrado com a continuidade dos estudos.

No meu caso, eu terminei a faculdade e parei de trabalhar. Eu 

voltei a trabalhar depois de doze, treze anos. E principalmente, aqui 

no HC, a gente está sempre procurando se atualizar, por exemplo, 

em relação aos programas, às políticas sociais, essas coisas. Mas 

em relação à teoria do Serviço Social é muito pouco o que a gente faz 

aqui. Porque aqui você já tem uma rotina de trabalho que você faz, 

e do que a gente encontra aí fora, que a gente orienta, os usuários, 

paciente, família, e a própria equipe de trabalho, aqui no hospital 

é muito pouco, você tem que conhecer aí fora, é muito pouco usada 

a teoria do Serviço Social. O que a gente usa é entrevistas, faz a 

anamnese, que é para você conhecer a família, o diagnóstico social; 

isso aí a gente todo dia usa. Mas agora eu não me lembro para falar 

“tal autor”... Sinceramente eu não me lembro. E o que a gente usa 

é essa ferramenta mesmo de... Os instrumentais, para você fechar 

o diagnóstico, a gente trabalha muito com a equipe multidiscipli-

nar. A gente, enquanto assistente social, acaba traduzindo muita 

coisa da família para o médico e do médico para a família. Faz esse 

acompanhamento, nosso trabalho é muito em cima de orientação 

mesmo, é o que a gente faz o tempo todo aqui. A gente acaba sendo 

facilitadores dos usuários, tanto de entender todo o processo da 

internação, como é a instituição, tanto como os recursos que eles 

vão pode utilizar depois, os direitos. Isso é o nosso trabalho aqui. 

Nós trabalhamos com... Minha supervisora fala muito do sistêmico... 

Não sei se... A gente acaba trabalhando isso também. (Eleonor – 

assistente social – entrevista, grifo nosso)
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Fica claro nessa fala o olhar apenas para o aspecto operativo, 

em detrimento das outras dimensões, e a ausência total do aspecto 

teórico para iluminar a ação cotidiana. Podemos dizer que há uma 

negação do Serviço Social, considerando que a perspectiva trazida 

pela profissional coloca o assistente social na condição de tradutor 

entre o profissional médico e o paciente acompanhado no serviço 

em que a profissional atua. Para além disso, temos uma negação 

do aparato teórico construído pela profissão ao longo do seu desen-

volvimento, desconsiderando todos os avanços e percalços desse 

processo.

As duas falas a seguir remetem a uma intervenção profissio-

nal totalmente destituída de referencial teórico-metodológico e 

novamente à dificuldade para definir esse referencial, apesar da 

boa intenção no atendimento às demandas dos usuários. Ambas as 

profissionais atuam na mesma área e exemplificam a confusão entre 

referencial e instrumentos, a partir da ausência de definição de uma 

teoria e de um método norteadores do trabalho.

Eu só posso dizer qual [referencial] não é: que não é o positivismo! 

Porque eu acho que a gente tem que ter uma visão que eu acho que até 

responde essa do pluralismo, né? Não pode ser uma coisa muito focada, 

porque a questão social não se apresenta só de uma forma, a criança 

não está indo na escola, está faltando educação, mas, na verdade, 

está faltando a orientação desses pais, eles estão reproduzindo uma 

coisa que eles vivenciaram, eles não foram à escola e eles não veem 

também a necessidade de a criança ir para a escola. Aquele deses-

pero já de incluir ela no mercado de trabalho para ser uma fonte de 

renda em casa. Isso na verdade vai aliviar imediatamente o sofri-

mento deles, mas a longo prazo não vai aliviar, porque essa criança 

vai continuar sendo uma pessoa que não se especializou e não vai ser 

inserida no mercado de trabalho, vai ficar sempre com um subem-

prego. E geralmente, quando eu vou para uma prática, apesar de vir 

focado, vir uma determinação judicial para você ir fazer um estudo 

de guarda, para avaliar se é o pai ou a mãe, quais são, qual deles é o 

melhor para ficar com essa criança, eu procuro ver dentro do casal 
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quem está mais estruturado para atender todas as necessidades da 

criança. E levo também em consideração a entrevista com a criança. 

Ela também vai me dizer com quem ela se sente mais à vontade, 

porque, por mais que o pessoal fale: ah, é muito cheio de regra, 

muitas vezes ela prefere ficar onde tem mais regra, onde ela se sente 

mais segura. Quando as coisas são muito soltas, a criança não dá 

conta, não. (Camila – assistente social – entrevista, grifo nosso)

Todos os aspectos acima referidos são aplicados em maior ou 

menor proporção, desde o referencial teórico obtido pelo estudo 

das disciplinas, até o uso adequado das técnicas específicas e os 

princípios que norteiam nossa atuação. Exemplo na área das varas 

de família: Ação judicial – separação de casal – guarda dos filhos 

– regulamentação de visitas. Quando um casal se separa, o assis-

tente social estuda cada pessoa envolvida – pai, mãe, enfocando 

principalmente os filhos. Conhecimento da história individual 

do homem, da mulher, da vida em comum, da chegada dos filhos, 

expectativas, para a partir daí verificar a forma mais adequada de 

garantir aos filhos que, mesmo com a separação, restem garanti-

dos os contatos com pai e mãe, convivência com ambas as famílias 

extensas (tios, avós, primos etc.). Isso tudo é realizado através de 

visitas domiciliares, entrevistas individuais e conjuntas, observação 

e compreensão dos históricos pessoais de cada um. (Geni – assistente 

social – entrevista, grifo nosso)

Já os dois depoimentos reproduzidos em seguida revelam a 

identificação das profissionais com dado referencial teórico-meto-

dológico, ao mesmo tempo que mostram as contradições existentes 

na escolha desse referencial frente às demandas colocadas pela rea-

lidade concreta em que elas estão trabalhando.

Acho que até por ter vindo da Unesp a gente usa o referencial 

teórico-metodológico marxista, até pelo nosso código de ética. Aqui 

na UE a gente trabalha muito assim, não teria como fugir disso. A 

gente trabalha com uma coisa geral, a parte do universal, e também o 
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que seria individual do paciente, porque é impossível você não parti-

cularizar a situação, mas também não entender o geral, não tem como 

você não fazer as duas coisas. A gente também trabalha em cima de 

direitos, de políticas, o que também faz parte dessa emancipação que 

a gente busca no nosso cliente, no paciente que a gente está atendendo, 

na nossa população. [...] A gente trabalha com a psicologia, precisa 

atender junto com ela para a gente entender aquele sofrimento que 

é algo realmente particular, que é algo dela, o que aquela violência 

significava para ela, mas dentro de um global para nós, que envolve 

direito, envolve uma medicação, envolve outras políticas. Acho 

que a violência sexual é um bom exemplo para a gente aqui na 

UE, que é algo muito singular, a nossa demanda é muito singular, 

não tem como você generalizar, porque são sofrimentos diferentes. 

A violência sexual para a mulher é uma coisa mais difícil, e é o 

que mais chama a atenção para a nossa demanda de causa externa, 

diferente de um acidente, que pode ser uma fatalidade, como pode 

ter sido uma omissão, alguém que acabou sendo negligente... Mas 

acho que a violência sexual chama mais a atenção para o nosso 

referencial, porque a gente acaba trabalhando muito com a parte do 

que significou aquilo para ela, como ela vai reagir a tudo aquilo. E 

as demandas para isso são poucas, na verdade, a gente tem poucas 

políticas que protegem essas pessoas vítimas de violência. Hoje a 

gente tem a Lei Maria da Penha, mas ela não protege a vítima de 

violência sexual espontânea na rua. É bem complicado, as pessoas 

não denunciam, é uma demanda que é diferenciada para a gente, 

sim. (Carolina – assistente social – entrevista, grifo nosso)

É a seguinte questão: a gente sabe que o referencial hegemônico 

da profissão é o marxismo, e eu concordo, e tento me embasar nesse 

referencial, mas a gente tem muita contradição... Na verdade, a gente 

procura usar tanto na prática, na análise, na atuação, em tudo o que 

a gente vai fazer, mas existem contradições, porque nem de tudo 

ele dá conta. Você vem com uma perspectiva, você vem com um 

referencial, mas a instituição vem com outro. Então tem que tra-

balhar essa contradição, porque o marxismo não dá conta também 

de tudo... Não tem como... Você trabalha numa perspectiva de Marx, 
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que defendia uma sociedade diferente, e você está numa sociedade 

capitalista. É nessa questão que o referencial não dá conta de tudo 

isso. [...] A gente também trabalha com a reabilitação profissional, 

e aí são trabalhadores que a gente tem que preparar para voltar para 

o mercado de trabalho. Então, aí, para você entender a categoria 

trabalho, tudo isso, fica mais presente ainda o referencial marxista, 

mas nem sempre a gente consegue atuar plenamente, a gente faz 

o que está dentro dos limites que a instituição permite, é isso. A 

atuação baseada nesse referencial, mas com todas as contradições 

próprias e dentro dos limites que a instituição permite. É claro que 

a gente procura propor, mas não tem como, você está empregado 

numa instituição e você também está sujeito ao que ela determina, 

por mais que a gente oriente o segurado/requerente/usuário sobre 

os seus direitos, a gente procura orientar também, a gente sabe 

que é importante a mobilização dos trabalhadores, mas é limitado. 

(Lucy – assistente social – entrevista, grifo nosso)

Essa fala mostra que, de acordo com a apreensão da profissional 

sobre o referencial, sua visão é que ele é limitado para auxiliá-la na 

reflexão sobre seu trabalho, apesar de identificá-lo afinado com os 

princípios da profissão, como pudemos ver nas discussões realiza-

das nos capítulos anteriores. Aqui vemos exemplificada a angústia 

do profissional ao concluir que a teoria da qual dispõe para orientar 

seu trabalho não é suficiente para “solucionar” todos os dilemas 

que a realidade lhe apresenta.

O depoimento seguinte demonstra a escolha do referencial teó-

rico-metodológico pela profissional e a visualização dele no seu agir 

profissional, expondo de maneira clara, através de exemplos do 

cotidiano, a importância da afinação com um referencial para uma 

atuação crítica e comprometida com os princípios éticos da profis-

são, tudo isso balizado em uma perspectiva crítica acerca da relação 

entre teoria e prática.

Eu tenho um protocolo de entrevista. A entrevista é um instru-

mento, eu aplico isso. A condução disso é apreender essa fala, fazer 
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essa passagem, da situação singular que a “Maria” vive, de mulher 

trabalhadora, que mora na periferia, que tem um marido violento, 

do qual ela não depende financeiramente, mas que é importante 

para ela, porque ela é mulher, e mulher precisa ter um compa-

nheiro, mulher não pode ficar sozinha... A forma como eu vou 

apreender a fala dela, o que ela está me passando ali na entrevista, 

fazer uma análise e devolver isso para ela, às vezes traduzir isso para 

ela, é a minha instrumentalidade. Quer dizer: eu preciso empoderar 

essa mulher, essa mulher precisa ter mais autonomia, essa mulher 

precisa ter mais consciência da situação dela, enquanto mulher 

trabalhadora que mora na periferia. E eu tenho que ter recursos téc-

nicos, porque também não é no discurso que eu vou conseguir fazer 

isso; é na minha relação com ela, no nosso relacionamento que eu 

vou tecer isso. Mas aí eu tenho que ter um referencial, porque aqui eu 

preciso saber aonde eu preciso chegar. E fazer isso com muito cuidado. 

Eu falo: se possível, com toda a ética do mundo e, se possível, com 

afeto. No olhar, no gesto, no sorriso, no acolher, na escuta... Afeto 

nesse sentido, no sentido da solidariedade mesmo, porque sem 

isso você não dá conta de acolher o outro. E isso a gente faz o tempo 

todo: é na visita domiciliar, é na relação. Isso é construído na relação. 

[...] Não tem como fugir. Isso é a instrumentalidade, porque isso me 

dá posicionamentos políticos: eu vou trabalhar na defesa do quê? [...] 

Então, como será que as pessoas fazem para tomar essas decisões, 

como será que os profissionais fazem? O que eles usam como referên-

cia? O que eles têm de clareza disso? Porque, conforme a via que você 

operacionaliza isso e estabelece essa relação com a família, você 

destrói uma família, você destrói uma melhor. Às vezes a gente não 

tem muitas possibilidades de mudar a família para melhor, mas 

para pior você tem muita possibilidade, de ajudar a revitimizar, a 

jogar mais na exclusão, fazer com que ela se sinta mais porcaria. 

(Layla – assistente social – entrevista, grifos nossos)

Na última fala sobre a questão, a assistente social expressa de 

maneira contundente a confusão do profissional com relação ao 

seu referencial para orientar a sua prática, sem desenvolver a ideia 

apresentada.
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No meu caso, me identifiquei com o modo dialético / holística 

para minha futura atuação profissional. (Beth – assistente social – 

entrevista)

A seguir exploraremos o conteúdo das cinco falas sobre a ques-

tão do pluralismo e do ecletismo na profissão. Essa questão, con-

forme esclarecido na Introdução deste livro, foi utilizada apenas na 

primeira etapa da pesquisa de campo e foi modificada a partir da 

realização do exame geral de qualificação.

A despeito da heterogeneidade dos conteúdos, verificamos 

novamente, nas respostas a essa questão, equívocos em torno do 

referencial, a busca por normativas para orientar a prática, a perda 

das especificidades da profissão e a dificuldade de delimitação da 

teoria e da metodologia de que os assistentes sociais deveriam estar 

aptos a lançar mão.

As duas falas a seguir abordam o aspecto relativo à perda das es-

pecificidades do trabalho do assistente social e/ou a confusão com 

o pluralismo e o ecletismo na profissão e denotam a falta de uma 

reflexão mais atualizada sobre o referencial teórico-metodológico 

do Serviço Social.

Então, por isso que eu te falo, muito pouco da teoria do Serviço 

Social a gente utiliza aqui. O que a gente mais utiliza é saber, tem 

que saber quais são os recursos que têm aí fora para a gente orien-

tar essa família, onde vai procurar. A gente tem as instituições, os 

benefícios de assistência, que ela pode conseguir. [...] Às vezes a 

gente acaba indo para o lado do ecletismo, porque muita coisa do dia 

a dia você acaba fazendo, não sei... Aqui no trabalho que a gente 

vivencia daria para fazer igual você está fazendo, pesquisa, daria 

para fazer muita pesquisa, das dificuldades mesmo que a gente 

encontra no dia a dia, isso poderia disparar algum trabalho de mes-

trado. É que eu, na minha idade, eu já não tenho mais ânimo para 

fazer esse tipo de coisa. Mas eu falo às vezes para as meninas: nossa, 

daria para fazer um trabalho. É que eu não atento muito assim para 

o nome do autor, mas... Hoje mesmo eu estava lendo um artigo, 
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acho que é até da enfermagem, sobre idosos dependentes. Na clí-

nica médica tem muito idoso que tem problema de hipertensão, 

diabetes, já teve um AVC, então a gente vai lendo... Mas às vezes 

eu vou cair no ecletismo mesmo, porque eu não atento para o nome 

do autor, para saber... Por isso que eu falo, para fazer um trabalho, 

uma pesquisa, teria que estudar mais. (Eleonor – assistente social – 

entrevista, grifo nosso)

O Serviço Social, para mim, é essencialmente pluralista em sua 

formação, a partir do momento em que o profissional dessa área parte 

do referencial de várias disciplinas, devendo tomar isso estritamente 

como referencial para entender seu campo de atuação, cuidando para 

não invadir searas de outros profissionais, tanto na intervenção como 

no uso de terminologia técnica que não lhe compete. (Geni – assis-

tente social – entrevista, grifo nosso)

O depoimento a seguir mostra a confusão teórica feita pela 

profissional e os equívocos com relação ao referencial, o que a faz 

lançar mão de normativas para explicar seu exercício profissional, 

mostrando sua visão de cisão acerca da relação entre teoria e prática.

Por exemplo, o positivismo funciona muito na busca e apreensão, 

a criança está correndo risco de vida, ela teve seus direitos viola-

dos, então não dá muito para se questionar, então nós aplicamos o 

positivismo. Ela está correndo risco, está com os direitos violados, 

vamos abrigar para fazer o estudo, para averiguar o que está acon-

tecendo. Então, para imediatismo, acho que o positivismo funciona, 

porque é uma coisa de bate-pronto. Mas aí, eu acho que na hora em 

que você vai fazer o estudo para desabrigar, para entender o que 

aconteceu, o que levou a esse abrigamento, aí eu acho que ele não 

cabe, eu acho que você já tem que usar uma outra corrente. Por 

exemplo, você abrigou uma criança que esteve na mídia, que o pai 

espancou, a mãe espancou, ela foi acolhida; para imediatismo ele 

funcionou, mas a partir do momento em que ela foi abrigada, aí 

o positivismo já não funciona mais, porque aí a gente já tem que 
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investigar dentro da família, está uma desordem, mas dentro da 

família ainda existem pessoas que podem acolher essa criança. Por-

que o abrigamento tem que ser uma medida excepcional. Então, 

quer dizer, tem algumas coisas que dá para você amarrar com a 

rede, para fortalecer essa família, para esse menino ficar na família, 

tem, então eu acho que é aí que a gente usa outras correntes. Se você 

usar o positivismo, é preto no branco, ele não cabe. Eu acho que aí 

dá para usar os outros. A gente participa de um grupo de estudos 

aqui, e aí a gente fica pensando: nossa, como é difícil casar a teoria 

com a prática! É muito difícil fazer... Você tem uns lampejos, você 

fala: opa, essa conduta que eu estou tendo é pensando naquele livro 

que eu li e naquelas determinações do Cress... Isso dá para fazer, 

isso já não dá para fazer, não cabe, você não consegue achar nenhuma 

normativa, nenhuma lei que baseie aquela sua ação. Não que seja 

só no achismo, você fez discussão de caso, você conversa com um 

mais velho de casa, outras pessoas que já fizeram isso para tentar 

não fazer no achismo, mas é um pouco difícil casar a teoria com a 

prática. (Camila – assistente social – entrevista, grifos nossos)

O conteúdo da fala a seguir traz elementos mais claros para a 

análise da questão proposta. Remete à importância do referencial 

para a leitura das demandas que se apresentam no cotidiano pro-

fissional, apesar da confusão na conceituação de pluralismo, mas 

a assistente social consegue refletir sobre a questão do ecletismo.

Plural é tudo aquilo que vem acrescentar dentro da mesma linha 

teórica do que a gente acredita, do que a gente tem como referencial 

teórico. Posso adicionar coisas... O ecletismo não, o ecletismo você 

vai juntando coisas diferentes que algumas vezes podem até vir a se 

contradizer. O nosso caso é um dos referenciais teóricos que olham 

o nosso sujeito de uma forma diferente do que a gente acredita, 

pelo menos no meu referencial teórico a gente enxerga o indivíduo 

na busca da emancipação, de uma forma bem diferenciada. O plu-

ralismo seria uma mesma linha com algumas vertentes um pouco 

diferentes, mas que pensam dentro de uma mesma linha, senão 
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ficaria eclético. [...] Acho que o mais risco dela [profissão] é tentar 

entender, é tentar auxiliar algumas mães que vêm, crianças que não 

foram negligenciadas que a gente atende aqui, mãe que não tem 

noção de cuidado, que vem como maioria para a gente, é sentar com 

a equipe e tentar orientar tudo de novo; mostrar para uma equipe 

inteira que quer punir uma mãe que não é aquilo, que algumas 

circunstâncias levaram àquilo. É uma demanda gostosa. A gente 

tem essa visão do todo. É diferente. (Carolina – assistente social – 

entrevista, grifo nosso)

Esta última fala sobre a questão que reproduzimos a seguir pa-

receu-nos a única que mostra clareza tanto no que diz respeito aos 

conceitos quanto à importância dessa reflexão para o pensar e o agir 

profissional. A assistente social pontua as contradições que observa 

em relação à formação e ao trabalho profissional, o que gera dilemas 

presentes no cotidiano e diretamente ligados às condições objetivas 

do profissional.

Mesmo que [...] a maioria da categoria profissional escolheu como 

referencial a perspectiva marxista, [...] mas isso eu acho que não pode 

se fechar, a gente não deixa que isso faça com que se feche o pensamento 

só nisso, tem que estar aberto para discussões, para outras opiniões 

diferentes, para novas teorias, novos conceitos, não no ecletismo, por-

que ecletismo para mim é você pegar um pouco de cada coisa e acaba 

não tendo uma identidade. Ecletismo é quando você pega uma coisa 

dali, uma coisa daqui, e quando você vai ver você não está se baseando 

em nada, você está se baseando em tudo mas não está se baseando em 

nada. Então eu acho que tem que ter o pluralismo, a categoria tem 

que estar aberta às opiniões diferentes, até mesmo respeitar os pro-

fissionais que pensam diferente, porque não é porque é a maioria 

que você tem que impor para a minoria. Uma coisa de forma a não 

deixar o outro se expor, a sufocar... Então eu acho que a categoria 

tem que estar aberta, o profissional tem que estar aberto a novas 

formas de pensar, para discussões, para debates, sem também cair no 

ecletismo. Tudo bem, se outro profissional se baseia na perspectiva 
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sistêmica, que seja aquilo, que não seja um pouco de cada coisa. Você 

vê misturados funcionalismo e fenomenologia, teoria sistêmica e 

um pouco de marxismo, você vira coisa nenhuma. Então é isso, tem 

que estar aberto ao pluralismo, sem cair no ecletismo. Eu acho assim: 

enquanto a gente ainda está na universidade, é tudo mais fácil, ape-

sar de ter o estágio, mas quando você sai, que você vai atuar mesmo 

sozinha, que você começa a se deparar com situações, decisões que 

você tem que tomar, é aí que fica mais difícil. Por isso que é bom você 

nunca perder esse espaço assim de estar refletindo, nunca deixar de 

estudar, ou de estar em algum grupo, de debater, para não ir perdendo. 

Eu acabei assim, me formei, depois casei, tive filho, e aí o nosso tra-

balho, viajando, então eu acabei ficando. Apesar de que sempre que 

eu estou podendo participar de alguma coisa, que eu estou podendo 

me inteirar, eu estou fazendo, mas fica um pouco prejudicado, sabe?, 

eu queria já estar fazendo uma pós [graduação], eu queria já estar 

fazendo uma especialização, porque eu vejo que isso é importante, 

sabe?, senão você vai dando uma distância muito grande. É que até 

o momento eu não consegui conciliar tudo isso, trabalho, casa, filho, 

você tem outras áreas da sua vida, então não dá, mas que é impor-

tante... Eu sinto falta disso, porque, apesar de participar de alguns 

espaços, mas eu sinto que falta ainda, eu não participo de nenhum 

grupo de estudo, falta estar me atualizando, estar revendo... Porque 

às vezes, no processo de trabalho, se você deixar, você vai virando 

um mecânico. Eu procuro, às vezes paro e penso: será que eu estou 

ficando mecânica, será que eu estou deixando algumas coisas parecerem 

normais, sendo que não são, será que eu estou me acostumando... Só 

que você tem que estar sempre atento a isso, senão você deixa mesmo... 

Se o profissional não se policiar, ele vai se deixando ir pela rotina, 

e a instituição, não só aqui, a outra instituição também em que eu 

trabalhei, é muito assim, cobra muito do profissional. Aqui é muito 

tempo, é meta, tudo tem um tempo determinado, muito buro crático, 

e aí você não tem às vezes no trabalho tempo para parar e refletir 

sobre o trabalho que você está fazendo. Então se você não tiver como 

fazer um espaço fora daqui, aí acaba ficando prejudicado. Então é 

isso que eu vejo. (Lucy – assistente social – entrevista, grifo nosso)
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A riqueza e a heterogeneidade dos conteúdos apresentados nas 

respostas às questões da entrevista apresentadas neste capítulo 

guardam intrínseca relação com as discussões teóricas realizadas 

ao longo deste livro, revelando os dilemas, os conflitos e os desafios 

que são colocados aos profissionais no exercício do trabalho coti-

diano, independentemente de sua área de atuação.

Observamos aqui que a formação e as condições objetivas em 

que se dá o trabalho profissional determinam sua condução. Al-

guns profissionais têm se situado à margem de qualquer discussão 

sobre o Serviço Social e seus determinantes, realizando uma prática 

alienada. Em contrapartida, temos reflexões afinadas com as dis-

cussões correntes na profissão, mas que não estão livres de contra-

dições, as quais são inerentes à inserção do Serviço Social enquanto 

profissão na lógica da sociabilidade burguesa.

 Tendo a compreensão e o domínio das dimensões que cons-

tituem o Serviço Social, o profissional deve estar preparado para 

analisar a realidade concreta em que atua, como expressa Iama-

moto (2008): “Apreender as múltiplas determinações societárias 

incidentes no trabalho profissional é de fundamental relevo, mas 

se faz também necessária a viagem de volta, que permita uma rica 

releitura desse trabalho saturado daquelas determinações” (p.244).

Esse movimento se faz necessário a partir do momento em que 

consideramos que, junto com Paulo Netto (1996a),

[...] a multiplicidade quase infindável das refrações da “questão 

social” que esbatem no âmbito da intervenção profissional do 

Serviço Social põe problemas nos quais necessariamente se entre-

cruzam dimensões que não se deixam equalizar, escapando e des-

bordando dos modelos formal-abstratos de intervenção. (p.91)

Assim, partimos do pressuposto de que o assistente social, como 

apontam Forti e Guerra (2010),

[...] tem responsabilidade e chance de escolha, de imprimir sentido, 

direção valorativa e finalidade às suas ações, uma vez que porta-
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dor de relativa autonomia na execução de sua atividade. Todavia, 

para isso, é crucial capacidade intelectual – busca de substanciais 

conhecimentos teóricos e metodológicos (inclusive ético-políticos) 

que lhe permitam situar o seu papel como profissional na reali-

dade social –, sem o obscurecimento de idealismos e dos limites 

das intervenções que não ultrapassam o plano das intenções, pois 

desconexas da realidade. (p.9)

Encerrando a discussão feita neste capítulo, valemo-nos, mais 

uma vez, das reflexões presentes na obra de José Fernando Silva 

(2013). Finalizamos reproduzindo esta relevante afirmação do 

autor sobre as perspectivas existentes para o profissional de Serviço 

Social, a partir das condições objetivas em que se dá seu trabalho e 

da sua formação:

[...] embora a profissão não possa, pela sua própria natureza, 

emancipar humanamente os “usuários” (uma tarefa impensável 

sem a revolução), certamente pode e deve imprimir outra direção 

social e contribuir com esse processo. O impacto disso nos espaços 

de inserção profissional é claro: um profissional empenhado em 

qualificar-se teórica e praticamente (ou pelo menos intencionado 

nessa direção), perquirindo diversas categorias concretamente e 

diariamente enfrentadas pelos assistentes sociais. (p.229)
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