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Resumo:  O presente  trabalho  tem como objetivo  debater  sobre  a  instrumentalidade  no 
Serviço Social. Para tanto elenca elementos sobre a relação entre a teoria e a prática para e  
os rebatimentos no exercício profissional do assistente social. Algumas considerações sobre  
o trabalho do assistente social são destacados neste artigo, com o intuito de subsidiar o  
debater acerca dos instrumentos e a materialidade do projeto ético-político na atualidade.  
Reconhece-se que somente uma prática comprometida com os princípios do código ética  
profissional  e  com  a  lei  de  regulamentação  da  profissão  é  capaz  de  propiciar  a  
concretização do projeto ético-politico.
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Abstract:: The present work aims to discuss about the instrumentality in Social  Work. In  
order to do so, he elaborates elements on the relation between theory and practice for and  
refutations in the professional practice of the social worker. Some considerations about the  
work of the social worker are highlighted in this article, in order to subsidize the debate about  
the instruments and the materiality of the ethical-political project at the present time. It is  
recognized that only a practice committed to the principles of the professional ethics code  
and the law regulating the profession is capable of propitiating the implementation of the  
ethical-political project.
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1. INTRODUÇÃO

O tema deste  trabalho  versa sobre  a  discussão  da instrumentalidade  no  serviço 

social  e  sua relação com o  projeto  ético-político.  Parte-se  do reconhecimento  que  uma 

análise superficial dos instrumentos profissionais corrobora para a separação entre a teoria 

e a prática. 

Para tanto, os seguintes questionamentos são respondidos ao longo deste trabalho: 

para que serve a teoria? É possível  uma prática profissional  sem uma reflexão teórica? 

Quais os desafios para os assistente sociais comprometidos com o projeto ético-político?. 

Para responder essas perguntas, o presente artigo é estruturado em três momentos. 

Na primeira parte é realizado o debate sobre a relação entre a teoria e a prática, com o 

significado de ambas categorias e a importância da análise sobre a irredutibilidade entre 

elas.

O  segundo  ponto  aborda  sobre  o  trabalho  do  assistente  social  na  saúde  e  as 

especificidades do exercício profissional  nesse campo. Podemos então apontar quais as 

principais requisições para o serviço social.

E por fim, a discussão sobre o Projeto Ético-Político do Serviço Social, seu signicado 

social, os desafios e limites para a categoria profissional.

O argumento defendido neste trabalho alude sobre a unidade entre a teoria e prática. 

É  imprescindível  o  conhecimento  dos  fenômenos  sociais,  por  serem processos  sociais, 

portanto,  objeto  de  intervenção  do  assistente  social.  Sendo  assim,  o  profisisonal  deve 

apreendê-los  enquanto  processo  social  de  modo a  instrumentalizar  a  ação  profisisonal. 

(MATOS, 2013)

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA

A  leitura  da  realidade  em  sua  totalidade  é  de  extrema  relevância  para  a 

compreensão de todos os determinantes dos processos sociais. A indissociabilidade entre 

teoria e prática permite a compreensão do jogo social  sob a égide do capitalismo e os 

elementos fundamentais que os legitimam. 
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Ressalta-se  que  o  estudo  da  realidade  social  a  partir  do  materialismo  histórico-

dialético  possibilita  uma  análise  ampliada  devido  às  três  dimensões  intrínsecas  neste 

método.

Materialismo porque parte do pressuposto de que a realidade é anterior ao 
pensamento, a matéria precedente do conceito, ela existe antes de existir  
um pensamento sobre ela. Dialético porque parte de uma explicação do Ser 
em  todas  as  suas  modalidades,  como  uma  totalidade  em  permanente 
movimento. Histórico, num duplo sentido: primeiro porque essa explicação é 
específica  à  sociedade,  à  história  e  à  cultura,  ou  seja,  ao  ser  social;  
segundo porque toma o objeto como um componente do processo histórico, 
isto é, os indivíduos são um produto social, a sociedade muda, as ideias 
mudam. (SANTOS, 2013, p.17)

Podemos afirmar que da separação entre teoria e prática decorrem três erros. O 

primeiro deles refere-se a uma teoria capaz de promover uma prática que rompa com a 

ordem conservadora. Em síntese depreende que uma teoria de ruptura é o mesmo que uma 

prática de ruptura. A segunda consideração aponta para uma prática que por si mesma é 

capaz de produzir uma teoria, enaltecendo assim a prática em detrimento da teoria. E por 

último,  e  talvez  uma das  conclusões  mais  radicais,  é  que  a  teoria  social  de  Marx  não 

instrumentaliza para uma ação.  Ou seja,  a teoria crítica não está conduzindo para uma 

prática crítica. (SANTOS, 2013)

A  incompreensão  do  significado  da  teoria  e  prática  para  os  assistentes  sociais 

acarreta  na  falta  de  entendimento  do  próprio  fazer  profissional,  assim como no  próprio 

reducionismo na aplicação dos instrumentos e técnicas do Serviço Social. (SANTOS, 2013). 

O imperativo no presente para a categoria profissional é de superação das dualidades entre 

essas duas categorias, e do próprio messianismo na prática profissional.

O distanciamento entre a teoria e a prática é um equivoco visto que são categorias 

ao  mesmo  tempo  que  diferentes,  possuem  relação  entre  si.   A  possibilidade  de 

transformação da realidade só é viável por meio do processo reflexivo suscitado pela teoria. 

Podemos inferir que, a teoria é o meio de chegar, no nível do pensamento, ao reflexo do 

plano universal. É pela teoria que se compreende a relevância da prática social. (SANTOS, 

2013)

O  processo  de  conhecimento  da  realidade  requer  aproximações  sucessivas  ao 

objeto  de  análise.  Esse  movimento  requer  compreender  que  a  teoria  possibilita  a 

compreensão das múltiplas  conexões e interligações presentes no objeto,  que antes da 

teoria, já existe, e, portanto prático, dado na realidade social. É necessário compreender que 

em relação a ideia de prática:
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Não se trata de uma prática como atividade do Espírito, mas de uma prática 
material que se traduz na concepção de que a transformação da natureza 
pelo  homem – o trabalho – é  condição necessária  da transformação do 
homem. (SANTOS, 2013, p. 16)

Podemos então inferir que, a teoria trata do objeto enquanto um produto já dado, 

inerente  a  realidade,  reconstituído  pela  teoria  através  do  pensamento.  Sendo  a  sua 

produção materializada na prática e não no campo da consciência.

Teoria  é  a  apreensão  das  determinações  que  constituem o  concreto;  e 
prática é o processo de constituição desse concreto; teoria é a forma de 
atingir,  pelo  pensamento,  a  totalidade,  é  a  expressão  do  universal,  ao 
mesmo tempo que culmina no singular e no universal. É pela teoria que se 
podem desvendar a importância e o significado a prática social, ou seja, ela 
é o movimento pelo qual o singular atinge o universal e deste volta-se ao 
singular. A prática é constitutiva e constituinte das determinações do objeto, 
gera produtos que constituem o mundo real, não se confunde, portanto, com 
a teoria, mas pode ser o espaço de sua elaboração. (SANTOS, 2013, p. 27)

Deste  modo,  não  podemos  afirmar  que  a  teoria  não  instrumentaliza  a  ação  do 

assistente social, pelo contrário, reafirmamos que só uma prática teoricamente pensada é 

capaz de responder  as demandas dos usuários e das instituições onde os profissionais 

atuam. 

MATOS (2013), afirma que há um certa inclinação da categoria profissional em não 

fazer o caminho de volta. Na prática significa que, o assistente social pesquisa sobre os 

fenômenos  sociais  mas  não  busca  conhecer  como  os  mesmos  se  manifestam  nas 

demandas que aparecem no cotidiano profissional. Não procura como o fenômeno aparece 

nos sujeitos que atende, nem tampouco as possibilidades de atuação frente  as expressões 

da questão social. Portanto, a autora aponta um erro recorrente na categoria profissional 

que  exige  superação  com vistas  a  uma intervenção  profissional   que  não  reproduza  a 

dicotomia entre a teoria e a prática.

3. ASPECTOS PARA DISCUSSÃO SOBRE O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

O assistente social ocupa posição privilegiada diante de sua atuação junto a classe 

trabalhadora,  possibilitando  ao  profissional  uma visão  ampliada  da  realidade  social  e  a 

articulação entre o seu referencial teórico e sua prática profissional.
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Ao  tratarmos  sobre  o  trabalho  do  assistente  social,  faz-se  necessário  alguns 

apontamentos sobre o significado da categoria trabalho. O trabalho “é um processo de que 

participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, 

impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza” (MARX, 2006, p. 

211) caracterizado enquanto processo contínuo, visto que cria novas finalidades a partir das 

necessidades  coletivas,  indica  que  os  sujeitos  realizadores  do  trabalho  não  vivem  de 

maneira isolada, mas interagem entre si, e é nessa sociedade que o ser social se relaciona 

e se complexifica ao longo da história. Um processo histórico, onde o homem pelo trabalho 

transforma a natureza e a si mesmo.

O trabalho é, portanto, resultado de um pôr teleológico que (previamente) o 
ser social  tem ideado em sua consciência,  fenômeno este que não está 
essencialmente presente no biológico dos animais. É bastante conhecida a 
distinção marxiana entre a abelha e o arquiteto. Pela capacidade de prévia 
ideação, o arquiteto pode imprimir ao objeto a forma que lhe aprouver, algo 
que é teleologicamente concebido e que é uma possibilidade para a abelha. 
(ANTUNES, 2009, p. 136)

Enquanto  atividade  capaz  de  operar  mudanças  no  sujeito  e  no  objeto  da  ação, 

através  do trabalho,  o  homem se  complexifica  mediante  sua  interação  com a  natureza 

transformando a si  e  os meios onde exerce a  mudança criando valores  de uso para a 

satisfação  de  suas  necessidades.  Através  do  trabalho  o  homem  responde  às  suas 

necessidades e se desenvolve de tal maneira que, através desta atividade, novas formas de 

expressão do ser social surgem, como a filosofia, a política, as artes, produto da atividade 

teleológica.

O homem por meio do trabalho opera transformações que transcendem o campo 

material.  Ao  operar  na  natureza,  as  mudanças  se  dão  no  âmbito  prático  e  da  sua 

consciência.  A prática aqui,  entendida não no sentido idealista, no plano da consciência, 

mas  enquanto  uma  atividade  possuidora  de  materialidade,  real  e  concreta  do  homem. 

(SANTOS, 2013)

Diante  do  exposto  acima,  podemos  afirmar  que  as  condições  de  trabalho  do 

assistente social influenciam diretamente em seu fazer profissional, frente a espaços, como 

por  exemplo,  há  falta  de  infra-estrutura  mínima  para  o  resguardo  do  sigilo  do  seu 

atendimento. Outro aspecto é o conhecimento das correlações de forças institucionais e dos 

atores principais  dentro deste espaço é de suma importância para que o profissional  se 

articule para a conquista de melhores condições para o exercício profissional. Deste modo 

podemos afirmar que “a instituição não é um condicionante a mais do trabalho do assistente 

social. Ela organiza o processo de trabalho do qual ela participa” (IAMAMOTO, 2008, p 63)
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O assistente social possui relativa autonomia em seu fazer profissional pois enquanto 

não detentor dos meios de prover a produção do seu trabalho é um dos entraves para a 

materialização do seu trabalho. Ou seja, o profissional tem liberdade na forma como conduz 

seu trabalho,  sua intervenção mas enquanto trabalhador assalariado está submetidos as 

mesmas condições de trabalho de muitos usuários que atende.

É no limite dessas condições que se materializa a autonomia profissional na 
condução  de  suas  ações.  O  assistente  social  preserva  uma  relativa 
independência na definição de prioridades e das formas de execução de 
seu trabalho, sendo o controle exercido sobre sua atividade distinto daquele 
a  que  é  submetido,  por  exemplo,  um  operário  na  linha  de  produção. 
(IAMAMOTO, 2008, p. 97)

Ao tratarmos da posição profissional como trabalhador que vende sua capacidade de 

trabalho no mercado,  salientamos que o assistente  social  assim como os usuários  que 

atende sofre das péssimas condições de trabalho, vínculos precarizados, salários baixos, 

dentre outras condicionalidades que, incidem diretamente sobre o seu fazer profissional.

[…enquanto partícipe de processos de trabalho que se organizam conforme 
as  exigências  econômicas  e  sociopolíticas  do  processo  de  acumulação, 
moldando-se em função das condições e relações sociais específicas em 
que se realiza, as quais não são idênticas em todos os contextos em que se 
desenvolve o trabalhado do assistente social. (IAMAMOTO, 2008, p 95)

IAMAMOTO  (2007)  analisa  o  trabalho  do  assistente  social  em tempo de  capital 

fetiche, com ênfase nas tensões entre o projeto ético-político profissional e sua condição de 

assalariado. Podemos salientar a dupla determinação do trabalho profissional que se refere 

ao mesmo tempo enquanto útil  e abstrato, que para a autora são indispensáveis para a 

reflexão do exercício profissional na sociedade burguesa.

Podemos considerar a inter-relação entre projeto profissional e o estatuto enquanto 

trabalhador assalariado, de um lado afirmar-se a relativa autonomia do assistente social em 

suas ações profissionais norteadas por aparatos legais e organizativos que normatizam o 

exercício profissional no Brasil. Por outro prisma, o trabalho do assistente social é mediado 

por  sua  condição  como  trabalhador  assalariado,  que  tem no  Estado  e  em  organismos 

privados,  espaços ocupacionais.  A condição de sujeito  que vende sua força de trabalho 

impregna o trabalho do serviço social dos dilemas da alienação, impondo condicionantes 

socialmente objetivos para autonomia profissional.
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Em  uma realidade  profissional  de  muitos  atendimentos  individuais  e,  por  vezes, 

pontuais, aos assistentes sociais comprometidos com o Projeto Ético-Político é posto como 

desafio:  rompimento  com o  imediatismo da sua  atuação  profissional  com vistas  a  uma 

prática que defenda os direitos sociais e que tem como outras categorias profissionais a 

transformação social compreendendo que o modo de produção capitalista não contribui para 

o pleno desenvolvimento do ser social.

Uma prática profissional que vise à superação de visões reducionistas da realidade 

social que tendem a imputar os sujeitos a responsabilidade por suas condições de vida, e 

que tenha como horizonte a luta pela ampliação e criação de políticas públicas é de suma 

relevância  para  a  garantia  e  efetivação  de  direitos  em  uma  sociedade  marcada  pela 

desigualdade social. 

4. APONTAMENTOS SOBRE O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO E OS DESAFIOS PARA A 
CATEGORIA PROFISSIONAL

A  discussão  em  torno  do  significado  do  projeto  ético-político  do  Serviço  Socail 

suscita  inúmeros  elementos  para  o  debate.  O  projeto  marca  o  rompimento  com  o 

conservadorismo na profissão e sua apropriação com a teoria social crítica marxista. 

A compreensão do significado de cada palavra em “Projeto Ético-Político do Serviço 

Social”  é de extrema relevância.  MATOS (2013) afirma que a palavra “projeto”  refere à 

intencionalidade, a projeção da ação, a ideia de construção, de algo não terminado. Em 

referência ao termo ético, o mesmo autor salienta que a ética trata dos valores a serem 

expostos pelos sujeitos. Sendo assim, a ética abrange o conjunto de valores que embasam 

a concepção sobre o homem e o mundo. 

MATOS (2013) declara que que o projeto ético-politico ao negar o conservadorismo 

profissional, aponta para o desenvolvimento de um fazer profissional comprometido com os 

princípios da justiça social e da liberdade, valores essenciais no código de ética do serviço 

social.

Ao explicitarmos um projeto ético-político e os nossos compromissos com 
os princípios da liberdade, da justiça, da igualdade, buscamos mais do que 
uma  competência  técnica  profissional,  buscamos  uma  eficácia  e  uma 
efetividade,  que  se  traduz numa permanente  luta  e  trabalho  não só  por 
direitos, mas para mudar o mundo. (TEIXEIRA, 2009, p. 18) 
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A direção assumida pela categoria profissional a partir dos anos de 1990 tem em seu 

Código  de  Ética  Profissional  de  1993  e  na  Lei  de  Regulamentação  da  Profissão  nº 

8.662/1993 materialidade legal e a sistematização da posição assumida pelos assistentes 

sociais.

A existência dos dispostivios legais não implica dizer que uma prática profissional 

comprometida com a classe trabalhadora é uma missão simples. Os assistentes sociais 

vinculados ao projeto supracitado, enfretam no cotidiano do exercício de sua profissão uma 

conjuntura desfavorável para uma ação que é contrária ao projeto societário dominante.

O Código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o 
exercício profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na 
cotidianidade  do  trabalho,  evitando  que  se  transformem  em  indicativos 
abstratos, descolados do processo social. Afirma, como valor ético central, o 
compromisso  com  a  nossa  parceira  inseparável,  a  liberdade.  Implica  a 
autonomia, emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais, o que 
tem repercussões efetivas nas formas de realização do trabalho profissional 
e nos rumos a ele impressos. (IAMAMOTO, 2008, p 77) 

A  grande  missão  para  a  categoria  profissional  é  não  permitir  que  os  principios 

apregoados no código do Serviço  Social  se resumam ao âmbito  abstrato.  Frente a  um 

presente e futuro de ataque direto as políticas públicas, o imperativo é reforçado para que 

em conjunto com a classe que sobrevive do trabalho,  os assistentes sociais  construam 

juntos  estratégias  de enfrentamento.   Para  IAMAMOTO (2006),  o maior  desafio  para  a 

efetivaçao  do  projeto  é  tornar  o  mesmo  um  guia  para  a  prática  profissional,  sendo 

necessário integrar o deve ser com sua implementação na prática dos assistentes sociais. 

Segundo IAMAMOTO (2008) o projeto integra três dimensões fundamentais: a ético-

política,  teórico-metodológica  e  técnico-operativa.  A  primeira  refere-se  ao  fato  do 

profissional não ser neutro. Em outras palavras, afirma-se que a prática do assistente social 

se faz em determinada ordem societária capitalista contraditória. Exige-se do profissional 

uma postura frente a este contexto que demonstra uma intencionalidade e uma direção 

política assumida pelo técnico da ação.

A segunda dimensão que a autora menciona é a teórico-metodológica. O assistente 

social  necessita  conhecer  a  realidade  social  e  seus  determinantes  sociais,  políticos  e 

econômicos. Para tanto, é requisito apreender a realidade em sua totalidade, desvendando 

sua essência a partir de um forte arcabouço teórico e metodológico.

E por último, a dimensão ético-política. Ao profissional cabe desenvolver capacidade 

técnica que possibilite o desenvolvimento das ações junto a população e as instituições 
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onde se encontra inserido. 

Todas  as  questões  supracitas  sinalizam  a  grande  necessidade  de  um  processo 

reflexivo por parte dos profissionais do serviço social. O desvelamento da realidade exige 

dos assistentes sociais a análise do cotidiano e de todos os determinantes envolvidos na 

vida social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto algumas ponderações são necessárias para fomentar a discussão 

sobre a instrumentalidade e o Projeto Ético-Político do Serviço Social.

Frente a uma conjuntura de redução das políticas sociais, é requerido do assistente 

social uma intervenção que vise à promoção e a organização dos usuários com vistas à 

criação  de  políticas  sociais  de  caráter  público  não  discriminatório  e  que  rompam  com 

práticas clientelistas. 

Outro elemento a ser apontado, é a importância do trabalho profissional em equipe e 

junto com categorias profissionais que partilhem dos mesmos princípios estabelecidos no 

código de ética.

Podemos  ratificar  que  uma  prática  profissional  a  luz  de  da  teoria  social  crítica 

marxista é fundamental para a categoria dos assistentes sociais. Pois reconhece-se que a 

referida matriz teória com a que melhor exprime a realidade social em sua totalidade. 

E para findar,  a superação da alienação presente nas relações sociais não é um 

desafio fácil frente a realidade institucional que demanda inúmeros atendimentos para pouco 

espaço físico e quantitativo reduzido de profissionais.  Entretanto, mesmo diante de todos os 

limites  existentes,  as  possibilidades  de  um  fazer  profissional  coerente  são  inúmeros. 

Somente  a  partir  do  estudo  da  realidade  social  é  possível  um  prática  profissional 

comprometida com a classe que sobrevive por meio do trabalho. 
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