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Resumo: O presente trabalho resulta de pesquisa bibliográfica acerca da relação teoria e 
prática no Serviço Social, particularmente, busca analisar o referencial teórico positivista que 
expõe a dicotomia existente entre teoria e prática, e o referencial teórico marxista que 
compreende a teoria e prática como momentos distintos, mas que estão ligadas como uma 
unidade dialética. A permanência da distinção entre teoria e prática se aponta ainda como 
uma tendência dentro da profissão que se configura em um retrocesso, diante das 
experiências da profissão em romper com o passado conservador da profissão a partir, da 
crítica ao Serviço Social de base tradicional. 
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Abstract: The present work results from a bibliographical research about the relation 
between theory and practice in Social Work, in particular, it seeks to analyze the theoretical 
positivist referential that exposes the existing dichotomy between would and practice, and 
the Marxist theoretical reference that understands theory and practice as distinct moments, 
But which are linked as a dialectical unity. The permanence of the distinction between theory 
and practice is still seen as a tendency within the profession that is set in a retrogression, 
before the experiences of the profession in breaking with the conservative past of the 
profession from the critique of the traditional Social Service. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O trabalho ora apresentado tem por objetivo discutir a relação teoria e prática no 

Serviço Social, a partir dos referenciais teóricos da área que vem abordando a respectiva 

temática.  

Inicialmente para compreendermos em que se sustenta o argumento explicitado 

entre um significativo corpo de estudantes e profissionais de Serviço Social de que na 

“prática a teoria é outra” se faz necessário tecer algumas considerações, acerca da 

elaboração dos aportes teóricos metodológicos apropriados pela categoria profissional, a 

partir de seu reconhecimento como profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho. 

Considera-se que o desenvolvimento da profissão é um produto histórico da 

sociedade que se modifica permanentemente, na busca por legitimidade teórica e prática, 

frente aos desafios que cada momento histórico coloca ao conjunto das práticas sociais, aí 

incluídas as práticas profissionais(FONSECA, 2012). 

Dentre as correntes filosóficas apropriadas pelo Serviço Social que expõem o 

problema da teoria e prática, nos deteremos ao positivismo e ao marxismo. Para a primeira 

corrente filosófica a relação teoria e prática são vistas como momentos oposto, onde o 

conhecimento prático se sobrepõe ao conhecimento teórico. Já o marxismo compreende a 

teoria e prática como momentos distintos, mas que estão ligadas como uma unidade 

dialética, conformando à práxis — foi a partir da aproximação com esta tradição teórica que 

o Serviço Social pôde alcançar um amadurecimento intelectual. 

Dessa forma, não há dicotomia entre teoria e prática, pois, é através da práxis que 

a unidade teoria/prática se efetiva, é nela que os homens refletem sobre sua realidade e 

constroem conhecimento a partir dela e para atuar sobre a mesma, tendo o poder de 

direcionar a sua ação. 

 A conjuntura atual põe para os Assistentes Sociais grandes desafios, fazendo 

necessário, de acordo com Guerra:  

Que os profissionais tenham uma visão dos processos sociais como totalidades, 
compostos de vários âmbitos e determinações: econômicas, políticas e sociais que 
só serão possíveis de apreendê-las, a partir de uma teoria social capaz de perceber 
os elementos tantos conjunturais como estruturais, e a relação entre os mesmos que 
se traduzem em particularidades para a intervenção do Serviço Social, se 
expressando através das requisições e competências profissionais. (2005,p.1) 

Partimos da seguinte premissa: a ideia apregoada de que na “prática a teoria é 

outra?”, se dá ao fato da apreensão (ou falta de) do método marxista pela categoria dos 
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Assistentes Sociais, assim de acordo com Guerra, (2005) é necessário investir na busca dos 

fundamentos sócio-históricos e ideo-culturais sobre os quais essa questão se assenta. 

Uma prática profissional que se proponha radicalmente democrática e 

compromissada com os trabalhadores, não está unicamente relacionada à uma questão 

ético-política, mas também, e sobretudo, à uma postura teórico-metodológica que capacite 

os profissionais à captar a especificidade própria da realidade social objetivando referenciar 

essas ações (VASCONCELOS, 2012, p. 38). 

Nesses termos ao buscar superar esses equívocos estarão dadas as possibilidades 

de uma intervenção crítica, baseada em estratégias sócio-políticas e profissionais que 

respondam as demandas que lhes são requisitadas, compromissados eticamente com seu 

projeto profissional que adota valores de um projeto societário com caráter emancipatório, e 

não mais caindo no erro de por não compreenderam o método , adotá-lo como “camisa de 

força” sem atentar para as determinações da sociedade. 

Temos como método de análise o materialismo histórico-dialético, por 

compreendermos que o conhecimento advém através da realidade concreta e que esta faz 

parte de uma processualidade histórica. Portanto, concordamos com Iamamoto (2004, p. 

178) de que “a teoria implica a reconstrução, no nível do pensamento, desse movimento do 

real, apreendido nas suas contradições, nas suas tendências, nas suas relações e inúmeras 

determinações”.  

 

 

2. A INFLUÊNCIA DAS CORRENTES TEÓRICO-FILOSÓFICAS NO SERVIÇO SOCIAL: A 

MATRIZ POSITIVISTA E A TEORIA SOCIAL CRÍTICA DE MARX 

 

O Serviço Social nasce na passagem do capitalismo concorrencial para o 

capitalismo monopolista em sua fase madura, na qual a burguesia limitou suas 

possibilidades civilizatórias próprias da racionalidade iluminista, que conduziram a reflexão 

da mesma em seu processo revolucionário, passando a serem inibidas pelo vetor 

manipulatório e instrumental para a manutenção da burguesia, agora como classe 

dominante conforme, apontam Costa, Holanda, (2008).  

 Dessa forma, passa a se constituir um novo padrão de sociedade com um conjunto 

de relações sociais institucionalizadas em termos socioeconômicos, e politico marcadas por 
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uma progressiva intervenção do Estado nos processos de regulação social como aponta 

Fonseca, (2012). 

A origem da profissão de acordo com, (NETTO, 1992, apud, FONSECA, 2012, 

p.33) no plano histórico cultural pauta-se no pensamento conservador em suas matrizes 

europeias e norte americanas, aproximando, o positivismo ao Serviço Social.  

No Brasil o Serviço Social nasce ligado aos segmentos da igreja católica como uma 

ação de “caridade” apostolado social, só a partir da década de 1940 com a intervenção do 

Estado, nas “expressões da questão social” próprias do desenvolvimento capitalista com 

suas particularidades no caso brasileiro, há a requisição de uma mão de obra especializada 

para o trato das questões sociais. 

Tal fato exigiu a busca de qualificação como também, a necessidade de buscar 

aportes teóricos que subsidiassem a prática profissional, agora reconhecida 

institucionalmente, aproximando desse modo, os profissionais com o Serviço Social norte 

americano de base eminentemente tecnicista, marcado pela influência do positivismo. 

A inclinação da profissão à racionalidade formal-abstrata — notadamente ao 

positivismo e posteriormente ao funcionalismo — se expressa pelos determinantes objetivos 

diretamente ligados ao seu surgimento, na atuação profissional e no percurso teórico 

empreendido pelo Serviço Social durante seu processo de legitimação. 

O racionalismo formal-abstrato encontra-se subjacente às correntes de pensamento 
vinculadas a tradição positivista, que a sociedade capitalista madura adota como 
“axioma”, verdades preestabelecidas por leis “naturais”, “formas de existência” ou 
“estados reificados”, mas que, contudo, só resiste aos imediatismos da vida 
cotidiana enfrentados com ações manipulatórias e instrumentais (GUERRA, 2011, p. 
140). 

Esse processo vai constituir o que (IAMAMOTO, 1992, p.21, apud, YAZBEK, 2009, 

p.5) considera de “‘ arranjo teórico doutrinário ’ caracterizado, pela junção do discurso 

humanista cristão com o suporte técnico científico de inspiração na teoria social positivista”. 

O que naquela conjuntura não houve qualquer problematização contrária, tendo em 

vista que na própria matriz positivista há uma dicotomia na compreensão teoria e prática. 

Tal perspectiva teórica parte da seguinte análise, que a compreensão da realidade 

só é possível através do conhecimento dos objetos singulares e imediatos, não em sua 

totalidade, mas através da manipulação de variáveis por meio da experimentação, 

marcando a distinção entre sujeito e objeto, de forma a obedecerem ao critério da 

neutralidade.  

É relevante destacar ainda que o método positivista como pontua Yazbek, (2009, 

p.6) “trabalha com as relações aparentes dos fatos, evolui dentro do já contido e busca a 



 

 

5 

 

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

regularidade, as abstrações e as relações invariáveis”.  Não aponta para mudanças, além da 

ordem estabelecida, sendo funcionais as relações capitalistas vigentes, e se constituindo 

como uma matriz de pensamento, que se volta para ajustes e conservação do que está 

posto. 

Diante disso, é em sua perspectiva funcionalista que o Serviço Social absorve o 

positivismo, conformando um perfil de profissional manipulatório e tecnicista com uma 

intervenção restrita ao conhecimento imediato da vida do indivíduo, a fim de buscar o 

“ajustamento” à ordem estabelecida.  

Como também, há uma busca nesse aporte teórico por aperfeiçoamento segundo 

Yazbek (2009, p.6) idem (1984, p.71) dos instrumentos e técnicas para a intervenção com 

metodologias de ação através, da sofisticação de modelo de análise, diagnóstico e 

planejamento, a qual foi acompanhada de uma crescente burocratização das atividades 

institucionais. 

A apropriação inicial do Serviço Social a essa corrente teórica ocasionou o 

entendimento sobre a origem e função da profissão de maneira endógena, sob o suposto de 

que a trajetória histórica da profissão explicaria a si mesma, como também conforme Costa, 

Holanda (2008, p.4) “que a compreensão da teoria e da prática estaria formalizada a partir 

de um arcabouço para instrumentalizar a aplicabilidade prática de uma suposta teoria do 

Serviço Social”. 

Em contrapartida, a aproximação do Serviço Social a perspectiva crítica dialética ou 

marxiana redimensionou a interpretação da profissão em outro sentido, apesar de alguns 

equívocos iniciais na incorporação dessa teoria pelos Assistentes Sociais, que aqui  não 

abordaremos, para uma análise deste tema 4. 

Uma das contribuições da teoria social crítica que é relevante pontuar foi à 

apreensão por parte da categoria profissional de perceber o Serviço Social, não mais como 

uma referência endógena, mas como um componente da totalidade social capitalista. 

Outro elemento a considerar foi com relação à produção do conhecimento “o 

Serviço Social parte do arcabouço teórico metodológico das ciências sociais, para pensar 

objetos de prática profissional” Costa, Holanda (2008, p.5). 

Como matriz teórico-metodológica esta teoria apreende o ser social a partir de 

mediações Yazbek (2009, p.10), e que o movimento da realidade deve ser apreendido 

dialeticamente para além dos fatos aparentes imediatos, na perspectiva de totalidade. 

                                                
4
 Ver Netto Ditadura e Serviço Social 
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No campo do conhecimento à relação teoria e prática na teoria social crítica se 

relaciona a constituição da consciência humana a partir do trabalho e ás possibilidades de 

sua auto reprodução. 

Sendo a prática uma ação caracterizada de acordo Santos, (2010, p.31) por possuir 

uma finalidade, direcionada a um objeto tendo em vista transformá-lo em algo inicialmente 

previsto, ou seja, se tem um resultado projetado idealmente, porém o produto efetivo, real , 

nem sempre é aquele idealizado . Assim a prática implica necessariamente em objetivação. 

Já o âmbito da teoria se expressa a partir da apreensão do mundo prático pelo 

sujeito por vias de aproximações sucessivas, com vistas, reconstrução pelo pensamento do 

movimento do objeto, neste movimento, o objeto ao ser apreendido pelo sujeito volta para 

realidade, cheio de novas mediações realimentando a prática e vice-versa. 

Para que uma teoria explique uma dada realidade de acordo com Guerra, (2005, 

p.10) “há que se ter um método enquanto uma das mediações mais importantes que se 

interpõe entre sujeito e objeto no processo do conhecimento”. 

Em síntese a teoria propicia o conhecimento da realidade que é objeto de 

transformação, fundamentando a ação e contribuindo para a identificação de questões que 

se colocam à prática. (SANTOS, 2010, p.33). 

Nesses termos, corroboramos com a análise de Santos: 

De que há uma unidade entre teoria e prática, mas é preciso lembrar que unidade 
não é sinônimo de identidade, ressaltando que na unidade há um vínculo intenso e 
profundo de diferentes entre ambas, a qual vai determinar o âmbito de cada uma 
delas. (2010, p.30) 

Assim, realizadas as seguintes considerações acerca da problemática da relação 

teoria e prática, a partir da constituição das principais matrizes incorporadas ao longo da 

trajetória do Serviço Social, adentraremos ao debate da temática relacionando, ao âmbito do 

exercício profissional dos Assistentes Sociais. 

 

3. A RELAÇÃO TEORIA X PRÁTICA NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO PROFICIONAL: 
ELEMENTOS PARA O DEBATE  

 

O debate relacionado à abordagem dicotômica pelos profissionais de que “na 

prática a teoria é outra”, se expressa a partir do próprio campo de atuação dos mesmos, a 

vida cotidiana no qual agimos como pessoas e profissionais.  
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A vida cotidiana é regida de acordo com Costa, Holanda (2008, p.8) “pelo 

pragmatismo, ou seja, orientado para a realização de atividades práticas e somente nele é 

possível à unidade imediata de pensamento e ação”. 

Conforme aponta (HELLER, 1970, p.31-32, apud, COSTA, HOLANDA, 2008, p.8) 

com relação à cotidianidade a mesma, jamais se eleva ao plano da teoria. 

O movimento realidade/conhecimento também é resultado de um complexo de 

determinações sociais, ou seja, é na prática que se evidencia — através da objetivação — a 

forma pela qual a consciência de cada indivíduo entende o seu cotidiano e constrói 

respostas — baseadas em teorias ou não — como uma reação ao que se apresenta no real. 

Dessa forma, no cotidiano as realizações de ações com vistas a responder as 

necessidades de reprodução da vida social e individual dos usuários exigem do profissional 

uma resposta muitas vezes acrítica, impossibilitando uma aproximação e leitura crítica em 

uma perspectiva de totalidade, daquela demanda levando, o mesmo a cair em posturas 

profissionais baseadas no imediatismo, ou no pragmatismo. 

Muitos profissionais, mergulhados em demandas institucionais, imediatas e 

burocratizadas acabam por se auto intitularem autossuficientes, pois, fazem a sua prática 

baseados na “verdade sensível” da dinâmica do cotidiano de atuação. Para os mesmos, as 

orientações teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas — que fazem parte 

da sua formação profissional — em nada se relacionam com as respostas por eles 

empreendidas (COELHO, 2013). 

Montaño (2011), seguindo essa linha de raciocínio, nos alerta ainda de que 

devemos criticar os “praticistas” em relação à concepção da prática como “fonte” da teoria, 

como “ponto de partida”, mas, ao mesmo tempo, deixar claro que não se pode perder de 

vista a importância da prática, pelo contrário, ela é o “fundamento” da teoria, e a “finalidade” 

da mesma. É no âmbito da prática, portanto, que surgem os elementos, os determinantes 

que obscurecem a reflexão teórica, como também, é o próprio movimento da realidade que 

permite a apreensão da essência dos fenômenos sociais. 

Isto significa que a essência pode ser desvelada a partir do mesmo elemento que a 
esconde: o fenômeno. Este último, ao mesmo tempo que permite chegar até a 
essência, esconde-a, isso porque os fenômenos se comportam de forma dialética e 
contraditória (MONTAÑO, 2011, p.87). 

A permanência da distinção entre teoria e prática que se aponta como uma 

tendência ainda na profissão se configura em um retrocesso, diante das experiências da 

profissão em romper com o passado conservador da profissão a partir, da crítica ao Serviço 

Social de base tradicional. 
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Tais posturas profissionais, ao fortalecerem essa dicotomia atualizam o militantismo 

que se gestou conforme, Costa, Holanda, (2008, p.9) em um determinado momento da 

renovação do Serviço Social já analisado pela categoria, como também aprisiona a prática 

profissional a aspectos meramente fenomênicos, não compreendendo as determinações 

históricas que tencionam o exercício profissional.  

Em vista dos argumentos apresentados, percebe-se que, a relação dialética entre 

teoria e prática nos fornece um conhecimento como aponta, Guerra, (2005, p.12) capaz de 

compreender a sociedade na qual se inserem nossos objetos de intervenção e incide 

diretamente, sobre a compreensão da direção social, do significado e das implicações éticas 

e políticas das práticas profissionais.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A incorporação da teoria social crítica de base marxiana, trouxe elementos 

importantes para se pensar a prática profissional, com destaque para a relação teoria e 

prática. É a partir da compreensão da práxis como uma unidade dialética entre teoria e 

prática, é que a profissão capta a verdadeira relação entre a teoria e a prática.  

Entretanto, na conjuntura atual face às requisições postas pelo mercado de trabalho 

que tencionam a formação profissional para um perfil tecnicista, marcado no campo teórico 

pela programática pós-moderna e conservadora. As quais buscam esvaziar o conteúdo 

crítico filosófico da profissão, como também, deturpa a apreensão da relação teoria e 

prática, vista de forma fragmentada e acrítica se tornando funcionais, as relações 

capitalistas vigentes. 

Contudo, observamos ao longo desse breve percurso teórico, que o assistente 

social constrói diferentes caminhos de atuação profissional, seja baseado em leituras de 

realidade imediatista, ou a partir da criação de verdades absolutas e individuais, ou ainda, 

não constroem uma prática profissional — atuam conforme o aqui e o agora de cada 

instituição. O que se evidencia é que a partir de cada consciência — a subjetividade de cada 

indivíduo — e da margem de autonomia de cada assistente social é que se definem as mais 

diversas formas de atuação e de concepção acerca da relação teoria e prática.  

O que queremos afirmar é que para além de escolhas teóricas, existem 

determinantes objetivos e subjetivos que rebatem diretamente na compreensão desse 

“fosso” criado entre a teoria e prática. 
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Dessa forma, é imprescindível que para a profissão superar os desafios postos, se 

faz necessário recuperar os fundamentos em uma perspectiva ontológica, e investir na 

compreensão correta do significado da teoria social crítica para a intervenção profissional, 

pois, conforme Costa, Holanda (2008, p.10) sem uma ação consciente sobre o real não é 

possível avançar socialmente. 

É a partir da compreensão de que a teoria não é um “manual” de atuação prática e 

que é sim, um elemento primordial para uma atuação prática qualificada ético, politico e 

filosoficamente.  

A superação da dicotomia entre a teoria e a prática, pressupõe, portanto, a defesa 

do Projeto Ético-político Profissional do Serviço Social, pois, é por meio deste que a 

profissão opta pela teoria social crítica e, por conseguinte, tem no seu horizonte profissional 

a emancipação humana. 
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