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Resumo: O presente artigo se propõe a refletir sobre a interlocução teórico prática do 
exercício profissional no Serviço Social na atualidade. Para tanto parte-se do pressuposto 
de que esse mesmo objeto de reflexão tem pouca produção científica da categoria. A 
reflexão sobre o fazer e o teorizar sobre a profissão se faz necessária para que a profissão 
estabeleça cada vez mais profícuos diálogos acerca das possibilidades e dificuldades 
interventivas vivenciadas pela profissão nos diversos espaços sócio ocupacionais e 
fortalecimento da dimensão técnico operativa dessa mesma profissão e por consequência 
de seu projeto profissional. São apontados elementos acerca do exercício profissional já 
teorizados e as possíveis dificuldades que se expressam para a ação profissional.  
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Abstract: The present article proposes to reflect on the practical theoretical interlocution of 
the professional exercise in the present time’s Social Work. For this, it is assumed that this 
same object of reflection has, by the category,  little scientific’s production. The reflection on 
the doing and theorizing about the profession is necessary for the profession to establish 
increasingly proficient dialogues about the possibilities and interventive difficulties 
experienced by the profession in the various socio-occupational spaces and to strengthen 
the technical and operative dimension of the same profession and consequently Of your 
professional project. It is pointed out elements about the professional practice already 
theorized and the possible difficulties that are expressed for the professional action.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente texto se propõe à uma reflexão sobre os possíveis elementos de tensão 
entre a prática e a construção teórica do Serviço Social, considerando que na atualidade as 
elaborações escritas da profissão apresentam uma defasagem nas discussões sobre o 
exercício profissional e, essencialmente, sobre esse tendo como elemento de reflexão os 
próprios sujeitos profissionais do Serviço Social.  

 Consideramos que, modo geral, ainda há uma fragilidade da apropriação teórica dos 
profissionais acerca das dimensões do exercício profissional e que tal fragilidade impacta 
negativamente nas possibilidades tanto reflexivas quanto estratégicas para o alcance da 
efetividade auto imposta pela categoria no seu projeto profissional.  

 Não desconsiderando a incidência das relações precarizadas de trabalho a quais 
estão submetidas os profissionais e toda a classe trabalhadora, pretendemos nestas linhas 
refletir sobre a necessária relação entre a construção e reflexão teórica e o exercício 
profissional, tendo como norte a clareza de que é com uma fina, aproximada e fortalecida 
relação entre essas dimensões que os profissionais terão possibilidades de garantir 
qualidade de serviços, organização categorial e aspirações ideológicas que não sejam 
entendidas apenas como elementos discursivos.  

 

 

 

2. APONTAMENTOS SOBRE A DIMENSÃO INTERVENTIVA DO SERVIÇO 

SOCIAL 

 

 
O debate sobre a prática do Serviço Social, sua configuração nos diversos espaços 

de inserção sócio ocupacionais, não apresenta uma grande produção nas construções 
teóricas sobre inserções profissionais em determinadas áreas ou campos de atuação, 
mesmo estas podendo se tornar referenciais, problematizadoras, propositivas ou ainda 
“questionáveis”.  Acreditamos que tal debate além de possibilitar a interlocução, a reflexão, e 
encaminhamentos da profissão dará possibilidades para que se possa aprofundar e espraiar  
reflexões fundamentadas e coerentes, dentro dos referenciais profissionais, com vistas ao 
fortalecimento e prosseguimento deste mesmo ser e fazer profissional. E essa é uma 
conclusão também apontada por Torres (2016, p. 55) que em revisão de literatura fez uma 
análise sobre: 

 
 

[...] as expressões do exercício profissional do assistente social em 
seus múltiplos campos de atuação, considerando os descompassos 
entre o saber e o fazer profissional. Para tanto o problema que se 
coloca em curso é analisar os conhecimentos mobilizado pelos 
assistentes sociais para operacionalizar seu exercício profissional. 

 

Fato importante apontado pela autora é que tais discussões sobre o exercício 
profissional (2016, p. 63) majoritariamente refletem tal expressão da “ação profissional a 
partir e por meio de pesquisas bibliográficas e documentais”, sendo que nesta sua 
compreensão, a qual compactuamos, é imprescindível para tais produções possuam o 
aporte de pesquisas de campo com os profissionais que se envolvem na ação cotidiana, 
seja ela onde for. 
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Nesse sentido, entendemos que o fazer profissional, sua fundamentação teórico 
metodológica, sua relação com a realidade vivida pelos usuários, a interlocução com as 
demandas institucionais que via de regra não estão num mesmo patamar de apreensão e  
compreensão da realidade de vida da população usuária e, na mesma perspectiva 
defendida pelos profissionais de Serviço Social, se tornam elementos privilegiados para o 
entendimento da possível assertividade do Projeto Ético Politico da profissão naquela 
realidade vivida e de como os próprios profissionais dispõem de mecanismos pessoais, 
coletivos, éticos e políticos, teórico-metodológicos e técnico-operativos, assim como 
organizativos para lidar com o que se apresenta no seu cotidiano profissional. Entendemos 
que é necessário redobrar esforços para discussão das expressões tomadas pela profissão 
nos diversos campos ocupacionais, guardadas as suas peculiaridades e sendo estas 
consonantes ou não com o discurso e projeto hegemônico da categoria e, como acima 
pontuamos, que sejam fruto de pesquisa de campo com os profissionais envolvidos e, tendo 
em vista as requisições majoritariamente postas à profissão, tal qual aponta Iamamoto 

 
O assistente social é solicitado não tanto pelo caráter propriamente 
técnico especializado de suas ações, senão, antes e basicamente, por 
suas funções de cunho educativo, moralizadora e disciplinadora [...] o 
assistente social aparece como profissional da coerção e do 
consenso, cuja ação recai em um campo político. (IAMAMOTO, 1992, 
p. 42) 

 

 Nestes termos, e impossível pensar o exercício profissional ou ainda dialogar teórica 
e metodologicamente com este exercício, fazer interlocuções com os princípios téoricos sem 
levar em conta essa requisição medular posta pela realidade objetiva de inserão sócio 
ocupacional dos Assistentes Socias. Também acreditamos que para prosseguir individual e 
coletivamente nas proposições profissionais, nas buscas de estratégias de fortalecimento 
profissional e da classe trabalhadora é fundamental refletir, propor, construir e reconstruir 
estratégias para que o que se deseja alcançar tanto profissional quanto coletivamente, 
enquanto classe trabalhadora, mesmos circunscritos na dinâmica social excludente da 
sociedade capitalista, ter clareza das possibilidades interventivas da profissão para não 
cairmos em fatalismos, messianismos ou mesmo possibilismos, conforme aponta Iamamoto 
(2008), que no nosso entendimento clivam como dificultadores de uma prática profissional 
eivada de uma perspectiva crítica da própria ação e da sua inserção no mundo do trabalho, 
também levando-se em conta o apontado por Guerra (2013, p. 52), como segue:  

 
A dinâmica, as requisições e as condições objetivas sobre as quais a 
intervenção se realiza não são as mais adequadas à reflexão, a 
partir do que muitos profissionais se limitam a apenas realizar sias 
tarefas. Mas o cotidiano profissional também não facilita a percepção 
da demais dimensões da profissão. Tudo se passa como se o 
exercício profissional fosse isento de teoria, de uma racionalidade, 
da necessidade de se indagar sobre a realidade, de valores éticos e 
de uma direção política e social.  

 

A profissão sempre atuará num contexto de tensões de intencionalidades e 
interesses para a sociedade, lidando cotidianamente com políticas públicas nos seus mais 
diversos matizes, tendo o Estado como seu principal empregador e neste planejando, 
operacionalizando, monitorando e avaliando ações de gestão de serviços diversos, 
execução de  ações direcionadas aos usuários. desenvolvendo snedo contratado pelo 
Estado que a nosso ver, impõe cotidianamente um desgaste físico e emocional cotidiano ao 
profissional. A isso se soma a especificidade da atuação do Serviço Social, o chamado 
“público alvo” prioritário da profissão que necessita de respostas assertivas sobre suas 
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necessidades. Nesse sentido, nos parece acertadas a concepção de Yazbek (2013, p. 45-
46) ao afirmar que: 

 

 

O assistente social atua nos processos relacionados à reprodução da 
vida, interferindo em situações sociais que afetam as condições 
concretas em que vive a população em geral e, sobretudo, os setores 
mais empobrecidos da sociedade objetivando melhoras estas 
condições, sob múltiplos aspectos. A intervenção profissional leva em 
consideração relações de classe, gênero, etnia, aspirações religiosas 
e culturais, além de componentes de ordem afetiva e emocional. O 
trabalho do Assistente Social pode produzir resultados concretos nas 
condições materiais, sociais e culturais da vida dos usuários, em seu 
acesso a políticas sociais, programas, serviços, recursos e bens; em 
seus comportamentos e valores, em seu modo de viver e de pensar, 
suas formas de luta e organismos; e em suas práticas de resistência.  

 

 Diante dessa realidade, com as tensões inerentes às mesmas, se faz necessário 
uma expressiva e densa fundamentação para essa prática e dessa nos campos onde 
estamos inseridos, o que como dito acima, não está presente nas atuais publicações da 
categoria. Por outro lado, também entendemos que mesmo a profissão tendo uma 
especificidade clara, a mesma como qualquer outra profissão, apresenta uma 
autorrepresentação de si, ou seja, uma autoimagem, conforme apontado por Ortiz (2010, p. 
204): 

 

 

O exame crítico da trajetória sócio-histórica do Serviço Social 
brasileiro expressa nas ações e discursos de seus agentes e de suas 
entidades profissionais permite-nos afirmar que está em curso a 
construção de uma nova imagem para esta profissão. [...] observa-se 
que hoje está presente no cotidiano das iniciativas e ações das 
entidades da categoria, encarnadas a partir do projeto profissional 
atual, a vinculação direta da imagem profissional àquela que defende 
direitos. Não mais aquele que ajuda, que integra, que conscientiza, 
mas aquele que defende a luta pela garantia de direitos sociais. Entre 
os usuários e o público em geral, a mesma tensão tende a aparecer, 
pois se por um lado, esta profissão também é reconhecida como 
aquela que defende direitos, por outro, ainda se conserva [...] a 
perspectiva de que o profissional e a profissão são vistos como “coisa 
de mulher”, perfil de ajuda, subalternidade que impede de intervir 
sobre as demandas que lhes chegam. 

 

 

Por outro lado ainda, ter ou expressar uma autoimagem não significa 
necessariamente que a mesma seja posta em ação nos diferentes campos de atuação, na 
ação cotidiana, em outras palavras, não significa que esta expresse a ação profissional em 
toda complexidade do seu existir. Como disse a autora acima, mesmo que nossa atual 
autoimagem seja atualmente de alguém que “luta por direitos” também e ainda somos 
vistos, modo geral pela sociedade, como uma profissão subalterna, o que a nosso ver 
prejudica toda uma possibilidade afirmativa da profissão.  Isto porque, no nosso 
entendimento, a ação profissional é mediatizada por relações sociais outras e 
principalmente impactada pelas inúmeras e diversas expressões da inserção profissional 
enquanto trabalhador assalariado e que, ainda não encontram na produção teórica atual 
expressivas construções que dialoguem com essa realidade. Nesse sentido, tendo em vista 
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as dificuldades acima apontadas, entendemos que o profissional tem que se fiar em sua 
instrumentalidade entendida essa, como aquela que: 

 

 

[...] possibilita que os profissionais objetivem sua intencionalidade em 
respostas profissionais. É por meio desta capacidade, adquirida no 
exercício profissional, que os assistentes sociais modificam, 
transformam, alteram as condições objetivas e subjetivas e as 
relações interpessoais e sociais existentes num determinado nível da 
realidade social: no nível do cotidiano. (GUERRA, 2000, p. 53) 

 

 

 Diante das possibilidades de reflexão e de apropriação do conhecimento fundado na 
Teoria Social crítica entendemos que é na Instrumentalidade da profissão, que os 
Assistentes Sociais podem desenvolver reflexões advindas da necessária prática 
investigativa em que tal referencia se funda para propiciar uma reflexão qualificada sobre 
sua prática profissional. A nosso ver, esta pressupõe uma vinculação explícita com os 
interesses mais coletivos da classe trabalhadora e, nestes termos, entendemos apropriadas 
as colocações de Torres e Almeida (2014, p. 14) ao exporem que:  

 

 

O Serviço Social vai tomar para si esta classe como aquela que 
demandará respostas profissionais de seus agentes. Ao assumir os 
“sobrantes do processo produtivo” como sujeitos de seu trabalho, o 
assistente social passa a ser requerido como profissional que 
interpreta e analisa as contradições da relação entre capital x trabalho, 
bem como toma as condições de vida desta população como 
essencial para a construção de respostas profissionais. 

 

Nestes termos, cremos, está reforçada a necessidade da efetiva utilização da 
instrumentalidade profissional e essa vinculada teoria social crítica. Pois tal 
instrumentalidade não se sustenta numa visão não idealista da sociedade e sociabilidade, 
que incide sobre a realidade onde o profissional irá atuar. Para uma fecunda e profunda 
apropriação da Instrumentalidade profissional, é necessário ter um aporte teórico 
metodológico e apropriação dos fundamentos da profissão muito bem situados e 
minimamente aprofundados. 

São essas apropriações que, entendemos serem cruciais, na atualidade para a 
profissão. As mesmas nos parecem frágeis nos discursos e práticas dos profissionais que 
não se encontram na ou aproximados da “massa crítica” da profissão. Sabemos que nossas 
práticas se inscrevem em um contexto de disputas, políticas, ideológicas e societárias que, 
no entanto, não suprimem as necessidades prementes de aportes e discussões no campo 
teórico prático, conforme apontam Teixeira e Torres (2011, p. 125) a seguir: 

 

As tendências construídas na trajetória da profissão de 
autorrepresentação de seu lugar nas disputas societárias não 
eliminam a natureza contraditória de sua institucionalidade e 
tampouco produzem práticas e conhecimentos que também não sejam 
determinados por essas mesmas disputas.  

 



 

6 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 E é sobre as possibilidades de ação referenciadas nas dimensões teórico-
metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas que pretendemos discorrer a seguir, no 
sentido de refletir um pouco mais sobre a própria Instrumentalidade e os processos de 
trabalho da profissão na atualidade.  

 

 

3. A AÇÃO PROFISSIONAL NA ATUALIDADE E SEUS REFERENCIAIS 

TEÓRICO-METODOLÓGICOS, ÉTICO-POLÍTICOS E TÉCNICO-OPERATIVOS. 

PARA ONDE VAMOS? 

 

 

Parece-nos que, atualmente, a profissão apresenta, ou melhor dizendo expressa 
uma crise de legitimidade, principalmente se levarmos em conta os elementos que já 
apontamos anteriormente. Os profissionais encontram dificuldade de se apropriarem e 
fundamentarem o seu fazer cotidiano com os pressupostos da Teoria Crítica, ou se não 
encontram, tem dificuldade de expressar como e quando esta alimenta a sua atuação.  

A partir dos pressupostos inerentes à Teoria Social Crítica que alimenta a produção 
de conhecimento da profissão a partir da “perspectiva de ruptura com o conservadorismo” e 
mais explicitamente a partir do chamado Projeto Ético Político Profissional do Serviço Social 
se torna premente a necessária interlocução entre teoria e prática em todas as instancias da 
prática interventiva e investigativa da profissão, não como uma equação forçada e 
endurecida, mas enquanto elemento crucial para necessária reflexão e ação junto a uma 
sociedade entendida a partir de uma perspectiva crítica, dialética e histórica. É o que nos 
parece apontar Forti e Guerra (2016, p. 25) quando afirmam que: 

 

A prática social pode validar uma teoria em determinadas condições 
sócio-históricas, uma vez que a teoria pode ser reconhecida na 
prática, mas isso não pode ser interpretado como uma passagem 
direta para as práticas profissionais. Ou seja, é necessária a captação 
dos nexos, das mediações e das particularidades relativos ao campo 
profissional. A teoria não se gesta, não brota da prática, mas da 
apurada reflexão sobre ela. Trata-se de um outro nível de 
conhecimento, de certo patamar do conhecimento que precisa ser 
testado e verificado na prática. 

 

 A atualidade nos tem demonstrado que há uma inegável tensão entre o proposto 
pelo Projeto Ético Político Profissional e a condição de assalariamento dos profissionais. Ou 
seja, a institucionalidade que sempre circundou o agir profissional impacta fortemente as 
possibilidades profissionais que se construiriam a partir do Projeto. A natureza da profissão 
desde seus primórdios é analítica e interventiva, entendendo essa intervenção como ações 
de gestão, e controle social de serviços sociais de forma mais geral assim como da 
docência, e em todas estas o caráter investigativo é medular para que as propostas de ação 
não sejam baseadas em senso comum e pouco (ou nada) fundamentadas. As respostas 
profissionais são construídas a partir dos fenômenos sociais, transformadas em demandas 
de trabalho e estas por sem respostas que necessitam serem concretizadas na 
sociabilidade atual são, de forma explícita, também decorrentes da órbita do Capital, que 
tem em sua base a lógica do Positivismo e do Funcionalismo.  

 
É inegável que o Serviço Social é uma profissão fundamentalmente 
operativa. O que dá esse caráter instrumental à profissão, para além 
do espaço que ocupa na divisão social e técnica do trabalho, é o tipo 
de resposta dada à sociedade: resposta que tenha necessariamente 
que operar uma modificação na situação, nos aspectos objetivos e/ou 
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subjetivos. [...] Refere-se, portanto à forma pela qual a profissão 
responde às necessidades sociais, condicionadas que são pelo 
contexto social (pelas dimensões de espaço e do tempo), donde a 
particularidade operatória da profissão. Guerra, 2013, p. 53.  

 

 Estes são elementos, postos pelo cotidiano das relações de trabalho que precisam a 
nosso ver vir mais profundamente ao debate teórico. Essa aparente tensão na prática 
profissional necessita para uma interlocução entre os profissionais e desses com os 
usuários de seus serviços, de construções que possibilitem tal reflexão e que, em nossa 
opinião, mais urgentemente, possibilitem aos profissionais se reconhecerem nas mesmas. 
Concebemos que este é um elemento crucial na reiterada afirmação do distanciamento e 
oposição entre a teoria e prática, que comparece nos discursos dos profissionais que, via de 
regra, estão distanciados do universo acadêmico.  Forti e Guerra (2016, p. 18-19) elencaram 
elementos que comparecem nos discursos acerca desse distanciamento ou oposição, dos 
quais nos parecem apropriados destacar os seguintes: 
  

 A concepção de que o saber teórico é suficiente para superação do 
conservadorismo, como se o conhecimento não pudesse ter 
diferentes direções, inclusive as que fundamental o 
conservadorismo. É como se houvesse certo tipo de identificação 
do saber com a virtude e também esta superação do 
conservadorismo não implicasse prática; 

 A apropriação e a utilização de um elenco de disciplinas e/ou 
conhecimentos sobre a realidade (empírica), captados 
equivocadamente como teorias, fato que propicia ao profissional um 
quadro referencial inconsistente, eclético, constituído de 
informações parciais, fragmentadas e abstratas; [...] 

 A apropriação de teorias sociais macroscópicas como se a elas 
coubessem modelos ou métodos, e a exigência de que possibilitem 
respostas profissionais precisas. Aqui, a riqueza das dimensões da 
prática e a riqueza e a complexidade das teorias sociais tornam-se 
subsumidas pelas aplicações de modelos. Nesse caso, espera-se 
que a realidade se enquadre na teoria, e se assim não ocorrer, “pior 
para ela”; 

 O preconceito “intelectual”, o que se contrapõe à racionalidade 
profissional. [...] o que o assistente social enfrenta nas esferas da 
formação e da intervenção na vida profissional requer ações 
abalizadas, intelectualmente responsáveis e fecundas, analíticas e 
críticas, capazes de lhe proporcionar compreensão suficiente para 
uma ação efetiva e qualificada na realidade social. Isso, 
evidentemente, se mostra contrário ao preconceito teórico, 
responsável por posições como: falta de curiosidade científica, 
passividade diante de determinado conhecimento, desapreço com o 
“novo ou diferente”; falta de compromisso com a investigação 
rigorosa no âmbito do conhecimento – “não conheço mais não 
gosto”, “não conheço e nem é preciso, uma vez que já sei o que 
posso encontrar” -; submissão que viabiliza padronizações na 
produção intelectual, eu empobrecem o espaço profissional, em 
decorrência de uma suposta hierarquia (inquestionável) do saber; 
desqualificação do saber o outro como meio de valorizar o seu e/ou 
defender-se da falta de argumentos diante de posições contrárias 
ou diferentes.  

 

 Diante dos argumentos das autoras, nos parece, e é algo que coadunamos, que 
tanto os profissionais que não estão na academia e assim, não tem a prática de construção 
teórica como elemento do seu cotidiano, e os que estão neste espaço sócio ocupacional 
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apresentam elementos discursivos que opõem suas realidades e concepções. Entendemos 
que, minimamente essa realidade cria um descompasso entre essas dimensões do 
exercício profissional, que via de regra, leva a um paradoxo entre as ações desses 
profissionais e, a partir do acima exposto, considera parte a parte as reflexões sobre a 
dimensão interventiva da profissão. Diante do exposto e como proposta atitudinal e politica, 
a profissional necessita urgentemente rever essa realidade.  
 
 

Dadas estas características, nem sempre nos perguntamos sobre as 
implicações éticas e políticas de tais respostas, nem sobre o espaço 
de autonomia que nos reserva este mesmo cotidiano, menos ainda 
sobre as novas perspectivas que nos são dadas ao acionarmos a 
dimensão investigativa, pois o que nos chega como demanda é a 
solução (ainda que restrita, parcial, temporária, pontual, fragmentária) 
da problemática apresentada, tratada como objeto de intervenção, 
então o conteúdo, a qualidade, as implicações éticas e políticas e/ou a 
possibilidade das respostas profissionais. Guerra, 2013, p. 53 

 

  Porém se elementos apontados pela autora expressam um distanciamento entre as 
dimensões do exercício profissional, entendemos que o que na atualidade aproxima é o 
compromisso da categoria, modo geral, com a classe trabalhadora. Tal compromisso, porém 
para que não se configure apenas como outro elemento discursivo, e para que se efetive de 
fato nas diversas práticas nos diversos campos pressupõe um confronto entre as 
requisições profissionais e institucionais, as quais os profissionais de dentro e de fora da 
Academia estão submetidos. Para que tais fins sejam alcançados todos os profissionais 
necessitam ter clareza de conhecimentos, de como se dá a intervenção, a burocracia 
inerente aos espaços institucionais, assim como a possibilidades da existência da 
burocracia e da ingerência de direitos e/ou benefícios na ordem prática cotidiana e 
institucional.  

Logo entendemos que, mesmo sendo necessário o adensamento das construções 
teóricas sobre as Políticas Sociais, que é o foco majoritário das produções atuais em 
Serviço Social também se faz importante refletir densamente sobre as exigências do 
mercado de trabalho na atualidade para o profissional, sobre como atender as reais 
necessidades da classe trabalhadora e aquelas que podem ser funcionais ao mercado 
(demanda institucional), como amenizar os conflitos de diversas ordens que se apresentam 
nos diversos campos de atuação, como ter e demonstrar uma formação qualificada e ainda 
ter em mente a própria necessidade do mercado para a profissional e, a consciência de que 
pode vir a ser e fazer parte de um enorme exercito industrial de reserva como outros e 
demais trabalhadores.  

 

 
Ocorre que o nível do cotidiano é o nível do senso comum. Para a 
consciência comum, que atua nas demandas do cotidiano, a atividade 
prática contrapõe-se à teoria, ou como se costuma ouvir, na prática a 
teoria é outra. Esta passa a ser considerada desnecessária ou um 
entrave à prática, compreendida como sinônimo de atividade, 
resultando na prática irrefletida. Guerra, 2013, p. 53 

 

 Essas, mas não só, são questões candentes que ainda não fazem parte das 
discussões mais coletivas da categoria, dos debates e dos momentos coletivos propiciados 
pelas instâncias representativas desta. O que, entendemos, aumenta consideravelmente o 
fosso entre a chamada “massa crítica” e o grande contingente de profissionais que, por uma 
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razão ou outra, não fazem parte desse grupo seleto. Nestes termos, nos parecem válidas as 
colocações de Almeida e Alencar (2001, p. 120) quando dizem que: 

 

 

As formulações profissionais, sejam elas produzidas no plano 
intelectual, organizativo ou no terreno da ação sócio-ocupacional 
cotidiana, não são homogêneas, ainda que referenciadas a um 
período histórico determinado, comportando, por seu turno, tensões 
que embora lhe sejam particulares, assim o são em função de também 
expressarem tendências de outras instâncias e fenômenos sociais. 
Deste modo, a profissão caracteriza-se a partir da combinação entre 
seu movimento político-organizativo interno e os processos afetos à 
dinâmica da reprodução social em sentido amplo, ou seja, como 
totalidade concreta na qual as relações sociais criam e recriam as 
condições necessárias à continuidade do mundo de produção 
capitalista, e em sentido estrito, no que se refere aos mecanismos de 
reprodução material e espiritual da força de trabalho. 

 

 Na nossa concepção, parece hoje existir um paradoxo, entendido como oposto ao 
que a pessoa ou interlocutor admite ser a verdade, ou então como uma ideia que contradiz a 
estrutura da mensagem original, entre a ação cotidiana dos assistentes sociais e as 
construções teóricas da profissão posteriores ao Movimento de Ruptura com o 
conservadorismo e ao chamado Projeto Ético Político da profissão que se tornou 
hegemônico nacionalmente a partir da década de 90 do século XX. E essa nos parece uma 
tensão insuprimível na atualidade, denotando um descompasso entre essas duas instâncias 
fundamentais da profissão que clama aos profissionais, em ambas instâncias, a das 
construções teóricas e das ações cotidianas fora do universo acadêmico, uma necessária e 
urgente aproximação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A dimensão interventiva do Serviço Social, por estar necessariamente vinculada as 
relações sociais, e a estas numa sociedade capitalista, são, como desenvolvemos 
recortadas por essa dinamicidade e também por interesses que são diametralmente 
conflitantes, o da classe trabalhadora e da profissão, nos marcos de sua produção desde 
meados da década de 1990 do século XX, e os do próprio Capital, expressos pelo Estado, 
seu grande agente e também principal instancia onde esta mesma prática profissional se 
desenvolve.  

Mesmo que tal afirmação pareça redundância, diante do já construído teoricamente 
pela profissão em mais de 30 anos, os rebatimentos dessa realidade na ação cotidiana, na 
dimensão interventiva, sempre se mostrará como elemento de constante discussão, em 
fóruns, produções teóricas e momentos mais coletivos da categoria. Como já dito, 
entendemos que essa discussão está secundada na atualidade, o que para nós é elemento 
de reflexão e preocupação teórica permanente. A reflexão leva ao conhecimento e este 
possibilita entender a história e nossa inserção profissional nesta. Nestes termos nos parece 
apropriadas as palavras de Kosik (1976, pp. 236-237): 
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A razão se cria na história apenas porque história não é racionalmente 
predeterminada, ela se torna racional [...].  A história só é possível 
quando o homem não começa sempre do novo e do princípio, mas se 
liga ao trabalho e aos resultados obtidos pelas gerações precedentes. 
Se a humanidade começasse sempre do princípio e se toda ação 
fosse destituída de pressupostos, a humanidade não avançaria um 
passo e a sua existência se escoaria no círculo da periódica repetição 
de um início absoluto e de um fim absoluto.  

 

 A razão é conhecimento, o Serviço Social na atualidade se funda na razão e razão 
dialética. A razão dialética pressupõe alimentação e retroalimentação continua entre o fazer 
e o refletir, o teorizar e o praticar, o pensar e o agir. Nossa prática profissional, a dimensão 
interventiva da profissão, entendemos ser um elemento de continuo e denso debruçar-se 
sobre essas dimensões. Secundarizar a mesma, como a categoria vem demonstrando, nas 
construções teóricas ultimamente, nos parece temerário, tendo em vista o fortalecimento 
intelectual e reflexivo dessa própria prática. Não nos parece que podemos mais nos furtar a 
esse debate.  
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