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Resumo

Nos últimos decênios, assistentes sociais do Brasil vem construindo o Projeto Ético Político do 
Serviço Social (PEPSS), o que resulta em diversificados avanços teóricos, éticos e políticos para a 
profissão. Apesar de estar direcionando os debates e imprimindo os rumos do Serviço Social, há 
tensionamentos no que se refere à discussão sobre a relação entre o o PEPSS e o exercício 
profissional do(a) assistente, donde resultam afirmações e indagações sobre a (in)viabilidade do 
projeto profissional crítico no cotidiano institucional e sobre a relação entre a teoria e a prática,  
“tensões” sobre as quais discorremos no presente artigo.

 
1. Projeto Ético-Político do Serviço Social: breves considerações

São incontestes os avanços teóricos,  políticos e éticos conquistados pela categoria de 

assistentes sociais no Brasil, nos últimos decênios, através da construção do Projeto Ético Político 

do Serviço Social (PEPSS). 

Embora seja uma terminologia com uso recente1, o sentido do PEPSS existe no ideário da 

profissão desde fins da década de 1970, como indicam Mota e Amaral (2009). Ele é herdeiro do 

Movimento de Reconceituação que marcou o cenário latino americano a partir dos anos 1960, em 

sua busca de crítica ao Serviço Social “tradicional” e aos seus referenciais teórico-metodológicos 

e ídeo-políticos. 

Caracterizado pelo diálogo crítico com as ciências sociais e pela influência do marxismo, a 

tessitura do PEPSS significa a explicitação da organicidade da categoria aos interesses e projetos 

da classe trabalhadora (Id Ibidem), ou seja, a afirmação do compromisso do Serviço Social com 

os valores emancipatórios e com a transformação social.

1 Especificamente a partir do IX Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), em 1998, 
conforme mostra Silva (2009).



Uma  das  teses  configurativas  desse  projeto  profissional  crítico,  de  acordo  com  Silva 

(2002),  é  o  desvendamento  da  dimensão  político-ideológica  da  profissão  e  a  explicitação  do 

caráter  contraditório  de  sua  “prática”2.  Tal  abordagem  se  confronta  com  a  concepção 

conservadora que durante decênios foi hegemônica no debate: a ideia da neutralidade da “prática” 

profissional. Concebida como mera técnica ou tecnologia social, a atuação do(a) assistente social 

era despida de seu caráter ideológico e vista como uma intervenção politicamente desinteressada. 

A nova compreensão parte do suposto de que, numa sociedade cindida pela luta de classes, tanto 

o conhecimento da realidade,  quanto a intervenção sobre ela têm uma intencionalidade,  uma 

teleologia, e, por conseguinte, estão repletos de interesses políticos (MONTAÑO, 2007). Destarte, 

ao  desvendar  tal  dimensão  no  exercício  profissional,  é  possível  apreender  o  significado 

contraditório  do  Serviço  Social  que,  tendo  surgido  como  estratégia  do  capital  visando  à 

manutenção  da  ordem  social,  reproduz  interesses  contraditórios  e  tensionados,  respondendo 

tanto às demandas do capital como às do trabalho (IAMAMOTO; CARVALHO, 1985). 

Desse modo, analisa-se que o trabalho do(a)  assistente social é condicionado por dois 

vetores: de um lado, a luta pela hegemonia entre as classes fundamentais, que vai determinar as 

matizes das políticas sociais, campo de atuação por excelência do citado profissional; de outro, é 

também resultado das respostas tecidas pelos assistentes sociais, repletas de conteúdo político, 

que  edificam  sua  trajetória  e  (re)direcionam  seus  rumos.  É  nesse  solo  denso  de  tensões  e 

contradições sociais que se situa o protagonismo profissional:

o  dilema  condensado  na  inter-relação  entre  projeto  profissional  e  estatuto  assalariado3 
significa, por um lado, a afirmação da relativa autonomia do assistente social na condução 
das  ações  profissionais,  socialmente  legitimadas  pela  formação  acadêmica  de  nível 
universitário e pelo aparato legal e organizativo que regulam o exercício de uma profissão 
“liberal”  na  sociedade (expresso  na  legislação pertinente  e  nos  Conselhos  Profissionais). 
Aquela  autonomia  é  condicionada  pelas  lutas  hegemônicas  presentes  na  sociedade  que 
alargam  ou  retraem  as  bases  sociais  que  sustentam  a  direção  social  projetada  pelo 
assistente social ao seu exercício, permeada por interesses de classes e grupos sociais, que 
incidem  nas  condições  que  circunscrevem  o  trabalho  voltado  ao  atendimento  de 

2 Cumpre registrar que não é nosso objetivo nos remetermos para o polêmico debate que envolve a profissão, no 

Brasil,  desde o início dos anos 2000,  sobre o Serviço Social  ser  ou não “trabalho”  (para maiores informações,  cf  
Iamamoto (1998; 2007) e Lessa (2007). Esclarecemos que adotamos a terminologia “prática”,  trabalho, atuação ou 
exercício profissional para nos referirmos ao “(...) exercício remunerado da profissão, em que há um empregador, uma 
demanda de trabalho e uma retribuição salarial pelos serviços prestados, pelo exercício da profissão, resultando em um 
tipo de prática institucionalizada” (MONTAÑO, 2007, p.172)

3 O trabalho do(a) assistente social, enquanto assalariado, possui valor de uso e valor de troca, 
estando  inserido,  portanto,  nos  dilemas  da  alienação  e  determinações  sociais  que  marcam 
coletividade  dos  trabalhadores  e  inscrito  nas  tensões  entre  o  direcionamento  que  se  deseja 
imprimir ao trabalho concreto e os constrangimentos do assalariamento. Dessa maneira, enquanto 
trabalhador assalariado, a venda da sua força de trabalho do(a) assistente social no mercado se 
dá por meio de certas condições e relações de trabalho (IAMAMOTO, 2007).



necessidades  de  segmentos  majoritários  das  classes  trabalhadoras  (IAMAMOTO,  2009, 
p.347).

É importante  registrar  que  o  PEPSS se  realiza  em diferentes  dimensões  do  universo 

profissional que, de acordo com Iamamoto (2007), abrangem:  

a) Os instrumentos legais, de que são marcos as Diretrizes Curriculares para o curso de 

Serviço  Social  da  ABEPSS;  o  Código  de  Ética  Profissional  de  1993;  a  Lei  de 

Regulamentação da profissão, de 1993;

b) As expressões e manifestações coletivas da categoria, especialmente através de suas 

entidades representativas: a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social  (ABEPSS),  o  Conselho  Federal  de  Serviço  Social  (CFESS)  e  a  Executiva 

Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO);

c) A articulação com outras entidades do Serviço Social em nível de América Latina 

(como a Associación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social 

-ALAEITS) - e com outras categorias e movimentos sociais organizados;

d) O  ensino  universitário,  através  da  postura  crítica  em  relação  à  contra-reforma 

universitária; à defesa das Diretrizes curriculares da ABEPSS, no respeito à autonomia 

e presença política do Movimento Estudantil de Serviço Social;

e) O trabalho desenvolvido nos diferentes espaços ocupacionais.

É  justamente  em  relação  a  este  último  espaço  que  uma  polêmica  se  instaura  nas 

discussões,  pois,  em  diversos  espaços,  surgem  as  seguintes  indagações:  o  PEPSS  tem  se 

traduzido  na  atuação  profissional  ou  seria  apenas  algo  restrito  a  uma  vanguarda  teórica, 

encastelada nas universidades? Como se dá a relação entre o projeto profissional crítico e a 

prática profissional? Em outras palavras, “na prática, a teoria é outra”? 

É sobre essa relação entre PEPSS e exercício profissional que buscamos nos debruçar 

neste artigo, que está estruturado da seguinte forma: num primeiro momento, discorremos acerca 

das características do exercício profissional,  refletindo sobre suas dimensões constitutivas; em 

seguida problematizamos o debate sobre a relação entre o PEPSS e o cotidiano profissional. Por 

fim, traçamos algumas reflexões sobre o que denominamos de “tensões” do debate: o discurso da 

(in)viabilidade do PEPSS no cotidiano institucional e a repetida indagação sobre a diferença entre 

a teoria e a prática. 

1. PEPSS e exercício profissional

A partir dos estudos de Iamamoto e Carvalho (1985), compreende-se que o Serviço Social 

se insere na divisão sócio-técnica do trabalho como parte das estratégias de enfrentamento da 



questão  social4,  configurando-se  como  uma  profissão  cujo  desempenho  do  exercício  ocorre 

basicamente pela mediação das políticas sociais (BOSCHETTI; BEHRING, 2006). Nesse sentido, 

possui um caráter predominantemente interventivo,  possuindo, como “(...) característica da sua 

constituição,  uma  dimensão  de  interferência  imediata no  real,  de  ação  na  sociedade” 

(IAMAMOTO, 1992, p.194 – grifos nossos), de intervenção no processo social5.

Desta forma, a tessitura do trabalho do assistente social vai ocorrer, nos distintos espaços 

sócio-ocupacionais,  através  de  ações  e  atividades  que  vão  compor  o  exercício  profissional. 

Distante de ser algo meramente interventivo, “objetivo”, a “prática” profissional é formada por um 

“nó”, pela unidade (consciente ou não), entre as seguintes dimensões: teórico-metodológica, ético-

política e técnico-operativa. Vejamos. 

2.1. As dimensões da “prática” do(a) assistente social

A partir das reflexões de Vazquez (2007)6, afirmamos que toda atividade humana, ainda 

que interventiva, prática, pressupõe um pôr teleológico e a definição de fins, o que envolve a 

escolha de valores e de instrumentos para se chegar à prévia ideação7. O autor defende também 

que  a  prática  não  tem  existência  sem  um  mínimo  de  ingredientes  teóricos,  já  que  em  sua 

processualidade são necessários:

a) um conhecimento da realidade que é objeto da transformação; b) conhecimento dos 
meios e de sua utilização – da técnica exigida em cada prática -, com que se leva a cabo 
essa transformação; c) um conhecimento da prática acumulada, na forma de teoria que 
sintetiza ou generaliza a atividade prática na esfera de se trate (...); e d) uma atividade 

4 Entendida como “expressão politizada da desigualdade social  inerente à constituição da sociedade 
burguesa.  Sua  emergência  e  visibilidade  está  organicamente  vinculada  à  constituição  da  classe 
trabalhadora  na  medida  em que,  como sujeito  político  coletivo,  ela  publiciza  a  pobreza,  expondo  a 
contradição que marca a relação capital/trabalho, presente no antagonismo entre as condições em que 
ambas as classes se inserem no processo de produção e usufruto da riqueza socialmente produzida” 
(MOTA, 2004, p. 52). 

5 O que não interdita a produção de conhecimentos em seu interior: “o fato de o Serviço Social constituir-
se em uma profissão, traz inerente uma exigência de ação na sociedade, o que não exclui a possibilidade 
e a necessidade de dedicar-se a investigações e pesquisa no amplo campo das ciências sociais e da teoria 
social  (...)”  (IAMAMOTO,  2007,  p.239).  È  consenso  entre  os  diversos  analistas  a  constatação  da 
maturidade intelectual da profissão no Brasil, especialmente a partir dos anos 1980, o que se verifica na 
institucionalização da pós-graduação e na crescente importância da elaboração teórica.  Diante desse 
quadro, Mota (2005) considera que, no Brasil, o Serviço Social, além de se delinear como uma profissão, 
tem se constituído também em área de conhecimento.

6 Esse autor,  embora discorrendo sobre a prática em geral,  traz elementos importantes para 
iluminar a reflexão sobre a esfera profissional.



finalista, ou antecipação dos resultados objetivos que se quer obter sobre a forma de fins ou 
resultados  prévios,  ideais,  com a  particularidade  de  que esses  fins,  para  que  possam 
cumprir sua função prática, têm de responder a necessidades e condições reais; têm de 
tomar  conta  da  consciência  dos  homens e  contar  com os  meios  adequados  para  sua 
realização (Id Ibidem, p.261). 

Como podemos perceber, a dimensão teórica conecta-se, assim, à dimensão ético-política, 

já que a própria definição dos fins diz respeito também à escolha dos valores que vão parametrar 

a atuação profissional. 

A teleologia necessita da definição dos fins – o que implica uma dimensão ético-política – e 
da escolha dos meios – o que implica, também, uma dimensão técnico-operativa -, sendo 
que  a  dimensão  teórica  influencia  tanto  as  opções  finalísticas  quanto  a  escolha  dos 
instrumentos operativos nesse processo de objetivação humana. Dessa forma é na relação 
de  unidade  entre  teoria-fim-meio  que  ocorre  a  efetivação  da  prática  (SANTOS,  2006, 
p.171).

No que diz respeito à dimensão técnico-operativa,  esta resulta das outras duas:  ao se 

definir os meios para se alcançar a finalidade posta, é fundamental que se tenha clareza do pôr 

teleológico, dos valores que o impregnam e daqueles que norteiam a direção teórica adotada (Id 

Ibidem). 

Analisando  o  exercício  profissional  do  assistente  social  a  partir  de  tal  ótica,  fica 

extremamente clara a intrínseca relação entre as dimensões ético-política, teórico-metodológica e 

técnico-operativa, que compõem uma unidade na diversidade. 

Desse modo,  o  trabalho  profissional  vai  estar  composto  de cada uma das dimensões 

citadas e articulado - a despeito da consciência ou não do sujeito – a um determinado projeto 

profissional. Isso porque, como mostram Mioto e Nogueira (2009, p.234) as ações profissionais8 

se constituem como 

7 Esta não significa uma mera projeção, mas é resultado de uma atividade prática real que, através de determinados 
instrumentos, busca alcançá-la. Vazquez (Op.Cit) também indica que, ao projetar os resultados da ação, o sujeito pode 
ajustar seus atos visando à consecução dos fins. Entretanto, isso não significa que resultado ideal e efetivo coincidam: a 
adequação pode não ser perfeita; pode assemelhar-se pouco ou nada, já que o fim original sofre diversas mudanças no 
processo (Id ibidem), especialmente quando se refere à intervenções nas relações sociais. Isso porque “a realidade 
objetiva  é  diferente  do  plano  subjetivo  e,  portanto,  daquilo  que  se  idealiza  realizar.  Significa  também  que  não 
controlamos  todos  os  aspectos  que  incidem  sobre  a  realidade,  que  a  sua  alteração/mudança/transformação  não 
depende apenas de nossos atos e de nossas ações” (TEIXEIRA; BRAZ, 2009, p.10 – grifos dos autores).

8 As autoras definem ação profissional como “(...) conjunto de procedimentos, atos, 
atividades  pertinentes  a  uma  determinada  profissão  e  realizadas  por 
sujeitos/profissional  de forma responsável,  consciente.  Portanto,  contém tanto uma 
dimensão operativa quanto uma dimensão ética, e expressa no momento em que se 
realiza o processo de apropriação que os profissionais fazem dos fundamentos teórico-
metodológicos e ético-políticos da profissão em determinado momento histórico. São 
as ações profissionais que colocam em movimento,  no âmbito da realidade social, 
determinados  projetos  profissionais.  Estes,  por  sua  vez,  implicam  em  diferentes 
concepções de homem, de sociedade e de relações sociais” (MIOTO; NOGUEIRA, 2009, 
p.234).  



fundamentos  teórico-metodológicos  e  ético-políticos  em  ato.  Ou  seja,  expressam,  no 
momento em que se realizam, a apropriação que os profissionais fazem dos fundamentos 
teórico-metodológicos e ético-políticos presentes na profissão e no campo das políticas 
sociais em determinado momento histórico, alinhados a diferentes projetos societários. [...] 
São  as  ações  profissionais,  materializando  os  projetos  profissionais,  que  colocam  os 
diferentes  projetos  societários  em  movimento  e,  portanto,  unicamente  podem  ser 
compreendidas processualmente, além de definidas a partir do contexto no qual se realizam 
e se articulam (Id Ibidem, p.234).  

Tendo como horizonte tais reflexões, supomos que, como pontua Guerra (2008), para um 

trabalho norteado pelo PEPSS, caracterizado pela qualidade, competência e compromisso com os 

usuários de seus serviços, é necessário que as(os) assistentes sociais compreendam claramente 

o próprio significado social da profissão e escolham crítica e adequadamente os meios éticos para 

o alcance de fins éticos, o que requer a “suspensão” do cotidiano, a ruptura com o tecnicismo e o 

mecanicismo (onde se buscam respostas prontas e acabadas para todas as situações). Nesse 

sentido,  o  assistente  social  deve  ser  um  “intelectual  que,  habilitado  para  operar  numa  área 

particular,  compreende o sentido social  da operação e a significância da área no conjunto da 

problemática social” (NETTO, 1996, p.115).

3. Tensões no debate sobre o PEPSS: a relação com o cotidiano profissional

A despeito de todos os avanços do PEPSS, quando nosso foco analítico se volta para o 

cotidiano  profissional  dos  assistentes  sociais  no Brasil,  contudo,  observamos que existe  uma 

grande  heterogeneidade  na  tessitura  do  trabalho  profissional.  De  um  lado,  encontramos 

significativas parcelas de assistentes sociais que, em situações cotidianas de trabalho, expressam 

traços dos princípios  e  compromissos do mencionado projeto  (BRAZ,  2001),  trazendo efeitos 

significativos na qualidade e na democratização de serviços, no fortalecimento dos movimentos 

sociais, bem como contribuições na garantia e ampliação dos direitos dos usuários9.  Por outro 

lado, entrementes, detectamos que essa não parece ser a realidade de parte considerável dos(as) 

assistentes sociais no país. 

Nesse  sentido,  Vasconcelos  (2006)  adverte  que  o  projeto  profissional  crítico  só  tem 

tangenciado a prática profissional, pois “a maioria das práticas do serviço social, mesmo negadas 

pela academia – negadas como objeto e criticadas na sua qualidade – continua a se reproduzir, 

trilhando inexoravelmente o mesmo: caminho histórico de cunho conservador” (p.113). A autora 

mostra ainda que alguns profissionais, que se intitulam progressistas, embora empreendendo uma 

leitura crítica do  movimento global da realidade, não conseguem fazer as devidas mediações e 

9 Neste sentido, Oliveira (2003, apud BOSCHETTI; BEHRING, 2006), afirma que “deve-se dizer 
que sem os assistentes sociais a criação e a invenção de direitos no Brasil não teria reconhecido 
os avanços que registra”.



apreender o  movimento  da  realidade  específica  da  atuação  profissional,  acabando  por 

desenvolver ações que reforçam o conservadorismo. 

Desse  modo,  apesar  de  estar  direcionando  os  debates  e  imprimindo  os  rumos  da 

profissão, parece haver uma relativa distância entre o PEPSS e o contingente profissional. Netto 

(1999) sugere que não tem ocorrido o desenvolvimento de suas possibilidades no domínio dos 

indicativos para a orientação de modalidades de práticas profissionais. 

Nesse cenário, observam-se diversificadas críticas em torno desse “descompasso” entre 

os avanços do PEPSS e a realidade profissional. Alguns asseguram que “a teoria é diferente da 

prática” e que o projeto profissional crítico é inviável no cotidiano institucional: estaria restrito aos 

muros da academia, por desconsiderar as necessidades da “prática” profissional e do mercado de 

trabalho. 

Sob outro ângulo é que se situa a crítica dos segmentos progressistas: reconhecendo as 

conquistas do PEPSS, os profissionais aí inclusos defendem a necessidade de sanar as lacunas 

que ficaram ao longo do processo. Santos (2006), por exemplo, afirma que o projeto profissional 

crítico pôs em xeque o “tecnicismo”, mas parece ter caído na negligência em relação à dimensão 

técnico-operativa  dentro  da  nova  direção  da  profissão.  Vasconcelos  (2002)  indica  que  uma 

“prática” profissional norteada pelo PEPSS  não pode se concretizar só à base da negação, da 

crítica do que é considerado tradicional, conservador: necessita de projetos/propostas de ação 

consistentemente formulados, realizados e avaliados. 

Como se pode perceber, refletir sobre essa relação entre prática profissional e PEPSS é 

algo extremamente complexo, multifacetado e que exige análises acuradas. Aqui vamos pontuar 

apenas duas das (que denominamos) “tensões” relevantes ao debate: o discurso da (in)viabilidade 

do PEPSS no cotidiano institucional e a continuada afirmação de que “na prática, a teoria é outra”. 

3.1. O discurso da (in)viabilidade do PEPSS no cotidiano institucional

Voltando nosso foco para os argumentos que apregoam a inviabilidade do PEPSS no 

exercício profissional, encontramos que o alardeado discurso de que o projeto profissional crítico 

contém  princípios  muito  genéricos  ou  abstratos  que  os  assistentes  sociais  não  conseguem 

concretizar em  virtude  das  determinações  institucionais.  Nessa  lógica,  a  situação  de 

assalariamento minaria as diretrizes emanadas do PEPSS. 

Conforme discutimos anteriormente, no entanto, concebemos que, ainda que condicionado 

pelas  estruturas  sociais  e  pelas  demandas  Institucionais,  o(a)  assistente  social  possui  uma 

autonomia relativa e pode conduzir ações pautadas no PEPSS. Tal afirmação não significa uma 

compreensão romantizada do trabalho profissional, mas a apreensão da correlação de forças no 

espaço institucional.



Nesse  sentido,  é  incontestável  que  o  cenário  atual  de  crise  sistêmica  do  capital  traz 

inúmeras repercussões para o assistente social: na sua condição de trabalhador (precarização 

das condições e relações de trabalho, desemprego etc); na ampliação de sua demanda direta e 

indireta (em virtude do agudizamento da questão social e do enxugamento das políticas sociais); 

em  sua  prática  de  campo  (redução  de  recursos  para  implementação  dos  serviços  sociais, 

demandas pelo tarefismo ou ativismo, subordinando a qualidade à quantidade de atendimentos; 

tendência  de  filantropização,  assistencialização  ou  mercantilização  dos  serviços  sociais) 

(MONTAÑO,  2008).  Nessa  cena,  obviamente,  os  valores  defendidos  pelo  projeto  profissional 

crítico  são  estranhos  ao  mundo  atual10,  já  que  colidem  com  os  pilares  fundamentais  que 

sustentam  o  capitalismo:  a  consecução  plena deles  é  incompatível  com  a  sociedade  atual 

(TEIXEIRA;  BRAZ,  2009).  Mas  isso  não  significa  puro  idealismo  da  categoria,  já  que  há  a 

possibilidade  de  projeção  de  ações  que  demarquem  os  compromissos  profissionais,  como 

demonstramos anteriormente. Consequentemente, 

Mesmo diante das adversidades (e até mesmo contra elas!) é que devemos reafirmar nosso 
projeto ético-político, pois ele fornece insumos para enfrentar as dificuldades profissionais a 
partir  dos  compromissos coletivamente  construídos  pela  categoria.  Parece  óbvio  que a 
realidade atual não nos é favorável, e para isso precisamos enfrentá-la com competência 
profissional e conscientes do significado político-profissional de nossa atuação (Id Ibidem, 
2009, p.12).

Nesse passo, o PEPSS, para além de referencial analítico, pode ser considerado o  pôr 

teleológico  da  prática  profissional,  a  partir  do  qual  o  profissional  busca  tecer  sua  prática 

institucional. Assim, 

Ao clarificar seus objetivos sociais, realizar escolhas moralmente motivadas, compreender o 
significado  social  da  profissão  no  contexto  da  sociedade  capitalista,  escolher  crítica  e 
adequadamente os meios éticos para o alcance de fins éticos, orientados por um projeto 
profissional crítico, os assistentes estão aptos, em termos de possibilidades, a realizar uma 
intervenção profissional de qualidade, competência e compromisso indiscutíveis (GUERRA, 
2007, p.15).

Iamamoto (2009) evidencia as possibilidades do desenvolvimento de um trabalho pautado 

na defesa e ampliação dos direitos sociais, da busca da democracia no espaço institucional, da 

ênfase na socialização das informações e no trabalho de base, de organização e mobilização 

comunitária. Vasconcelos (2006) destaca também a necessidade de uma prática reflexiva. 

As considerações acima tecidas mostram que, distante de ser algo inviável, o PEPSS pode 

servir como guia do exercício profissional,  iluminando caminhos, se expressando em ações que 

vão tecendo o projeto profissional crítico no cotidiano institucional (IAMAMOTO, 2004).

3.2. “Na prática, a teoria é outra”?

10 “Desejar e almejar uma nova forma de organização social  é tão necessário quanto as condições 
objetivas. Este ‘desejo’  requer e implica a socialização de valores como a liberdade, a igualdade e a 
justiça – bases fundamentais para uma nova ordem societária”(MUSTAFÁ, 2003, p.63).



A segunda tensão que se refere à discussão PEPSS e prática profissional refere-se ao 

jargão, incansavelmente repetido por alguns assistentes sociais e acadêmicos(as): “na prática, a 

teoria é outra”. 

Iamamoto (2009) traz uma pista interessante para a análise desse antigo chavão: para ela, 

os  dilemas  anteriormente  mencionados  entre  o  projeto  profissional  crítico  e  a  condição  de 

trabalhador assalariado muitas vezes é apreendido subjetivamente, pelos assistentes sociais, de 

maneira  dualista,  concepção expressa na afirmação acima.  Isso sinalizaria,  de acordo com a 

analista em foco, dois elementos relevantes: 

(a) a existência de um campo de mediações que necessita ser considerado para realizar o 
trânsito  da  análise  da  profissão  ao  seu  exercício  efetivo  na  diversidade  dos  espaços 
ocupacionais em que se inscreve; (b) a exigência de ruptura de análises unilaterais que 
enfatizam  um  dos  pólos  daquela  tensão  transversal  ao  trabalho  do  assistente  social, 
destituindo as relações sociais de suas contradições (Id Ibidem, p.348).

Analisando a questão sob outro prisma, a interessante pesquisa de Santos (2006) mostra 

que o  citado jargão não é um falso-dilema profissional,  mas expressa,  em primeiro  lugar,  as 

dificuldades,  tanto por parte dos assistentes sociais  quanto dos docentes,  de se apreender  a 

relação teoria e prática no interior  do marxismo, como se do referencial  teórico se derivasse, 

automaticamente, os indicativos técnico-operativos para a ação profissional. Conforme discutimos 

em  momento  anterior,  embora  formem  uma unidade,  teoria  e  prática  são  distintas,  portanto, 

transitar  da  esfera  da teoria  para  a  prática  requer,  segundo  a  autora  em tela,  uma série  de 

mediações que potencializem a ação humana. É preciso ter claro que 

de  um  referencial  teórico  não  se  deriva,  de  imediato,  instrumentos  e  técnicas  para  a 
intervenção,  mas  o  mesmo  contribui  e  é  condição  necessária  para  a  escolha  dos 
instrumentos  mais  adequados  à  ação.  Ainda,  é  ele  quem  empresta  o  conteúdo  a  ser 
comunicado através desses instrumentos e oferece subsídios à sua utilização ao desvelar 
as mediações necessárias à passagem da teoria à prática (SANTOS, 2006, p.20).

Em segundo lugar e também como resultado dos equívocos na incorporação do significado 

dessa relação entre teoria e prática, de acordo com a citada pesquisadora, constatam-se lacunas 

no  que  diz  respeito  ao  tratamento  dado  à  dimensão  técnico-operativa,  particularmente  aos 

instrumentos e técnicas, nas produções teóricas vinculadas ao PEPSS. Nesse sentido, embora se 

defenda  que  a  competência  profissional  requer  capacitação  nos  três  âmbitos  (teórico-

metodológico, ético-político e técnico-operativo), não se tem avançado na produção bibliográfica 

ou nos debates sobre a dimensão técnico-operativa, que aparece constantemente como apêndice 

das discussões (Id Ibidem). 

A  argumentação  da  autora  volta-se  para  o  fato  de  que  as  três  dimensões  são 

indissociáveis e instrumentalizantes para a ação, mas não se pode dissolver os conhecimentos da 

última dimensão nas demais, nem tratá-las como idênticas. A analista apregoa que “a intervenção 

propriamente dita exige um tipo de conhecimento que vai para além do conhecimento teórico e do 

conhecimento sobre a realidade na qual se quer intervir” (Id ibidem, p.74), ou seja, exige o que a 

autora  denomina  de  conhecimentos  procedimentais.  Obviamente,  embora  precisem  ser 

tratados de maneira específica, inclusive em termos da qualidade de seu manuseio, estes devem 

ser situados no interior do projeto profissional.



È  necessário  atribuir  maior  importância  às  estratégias,  táticas  e  técnicas 
instrumentalizadoras da ação em estreita articulação com os avanços obtidos no campo 
teórico-metodológico  e  da  pesquisa.  Isto  porque  a  justificativa  da  escolha  do 
instrumental, das metas visadas, assim como do conteúdo por eles veiculados, tanto 
depende dos resultados da análise da realidade como da intencionalidade e direção 
social imprimidas pelos sujeitos profissionais (ABESS/CEDEPSS, 1996, p. 153 – grifos 
nossos).

O estudo de Santos (op.cit) traz à tona outro elemento relevante para o debate: de acordo 

com a autora, quando a categoria denuncia que “a teoria é diferente da prática”, há uma confusão 

entre um problema que é de  formação e de mercado de trabalho e um problema de teoria e 

“prática”:  no momento em que se faz aquela afirmação, aparentemente utiliza o termo “prática” 

como sinônimo de mercado de trabalho ou instituições empregadoras, e a palavra “teoria” para se 

referir  à  formação  profissional  ou  a  conhecimentos.  Dessa  forma,  parece  indicar  que  os 

conhecimentos obtidos na formação não estão adequados ou apropriados às requisições feitas 

pelo mercado de trabalho. 

Aqui  cabe  pontuar  que  nas  Diretrizes  Curriculares  está  expressa  a  necessidade  da 

transversalidade da discussão sobre a prática profissional, bem como a preocupação de que a 

formação profissional não pode nem deve responder exclusivamente ao mercado: embora esteja 

atenta aos seus movimentos, não pode se limitar a ele. Porém, como indica o estudo em tela, as 

lacunas  e  as  fragilidades  ainda  são  grandes  no  tratamento  dessa  dimensão  nos  cursos  de 

graduação. 

A recorrente acusação/lamentação de que a “teoria na prática é outra” parece indicar que 

há uma distância entre o que foi aprendido na universidade e aquilo que é vivenciado no cotidiano 

profissional  (SANTOS, 2006). O coro parece ainda sinalizar que  há necessidade de repensar e 

redimensionar a maneira como a “prática” vem sendo tratada no interior dos cursos de graduação. 

A autora em foco defende, no entanto, que não há necessidade de uma revisão curricular, mas de 

rever  o  papel  da  dimensão  técnico-operativa  no  processo  formativo,  atentando  para  suas 

peculiaridades,  bem  como  de  aprofundar  os  laços  entre  universidade  e  demais  órgãos  de 

formação: instituições empregadoras, campos de estágio, entidades de organização da categoria. 

Continua a autora afirmando que, em lugar de uma dicotomia entre teoria e prática, o que 

existe  é  exatamente  essa  distância  entre  academia  e  assistentes  sociais  de  campo,  entre 

academia e campo de estágio; uma desarticulação entre a formação e o exercício profissional e 

entre as disciplinas e a prática profissional. Daí a necessidade do desenvolvimento de estratégias, 



especialmente  por  parte das instâncias formadoras e do conjunto CFESS/CRESS,  que visem 

estreitar esses laços11.

Concluindo, afirmamos que são esses alguns dos dilemas que perpassam a relação entre 

o PEPSS e a prática profissional. Além dessas tensões, são imensos os desafios com os quais o 

mencionado  projeto  se  defronta  no contexto  atual  (cuja  discussão  ultrapassa  os  objetivos  de 

nosso artigo), o principal dos quais diz respeito à reafirmação desse projeto, que 

requer  de  nós um posicionamento  contundente  na  direção de  radicalizar  a  perspectiva 
crítica de análise dos processos sociais, negando o imediatismo que nos é demandado e as 
práticas  reiterativas  que  deslocam  a  problemática  das  demandas  para  o  campo  do 
tecnicismo, do fragmento e da burocratização das atividades que empobrecem a nossa 
prática e a nossa visão de mundo (AMARAL, 2008, p.70).

Destarte, a efetivação do PEPSS na prática profissional requer um aprofundamento das 

discussões  sobre  as  dimensões  do  exercício  profissional,  o  adensamento  do  rigor  teórico-

metodológico, ético-político e técnico-operativo, bem como depende das lutas sociais em defesa 

dos valores emancipatórios, em articulações que extrapolem o cotidiano institucional e o próprio 

Serviço Social.
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