A relação teoria e prática no exercício
profissional da/o assistente social
PESQUISA: “AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS: UMA ANÁLISE A
PARTIR DA REALIDADE DOS ESTÁGIOS NOS ESPAÇOS SÓCIO-OCUPACIONAIS”
PROF.: VANIA MARIA MANFROI (COORD.), ANA MARIA CARTAXO, JAIME HILLESHEIM, MARIA
REGINA DE ÁVILA MOREIRA, MARIA TERESA DOS SANTOS
ESTUDANTES: BRUNA DEPINE, NALÁ SÁNCHEZ CARAVACA, DENISE GERARDI, ALINE DE
ANDRADE RODRIGUES

Roteiro


1: Apresentação dos participantes;



Introdução (objetivos);



Contexto: a pesquisa;



2: O que é teoria; O que é prática



3: Na prática a teoria é outra?



Intervalo



4: Atividade coletiva



5: Fechamento

Objetivos


Contribuir para a compreensão da relação teoria-prática em
consonância aos fundamentos teórico-metodológicos, éticopolíticos e técnico-operativos do Serviço Social;



Refletir sobre a análise de realidade como dimensão
intrínseca da relação teoria e prática;



Apresentar o cotidiano como lugar possível da relação teoria
e prática e viabilização de transformações.

Teoria e prática
Por quê?
“O assistente social é um intelectual que intervém na realidade”
(FORTI; GUERRA, 2009)

Causalidade e teleologia
(IAMAMOTO, 2008)

O que é teoria?
 “modalidade

peculiar de conhecimento”

 “conhecimento

do objeto – de sua estrutura e
dinâmica – tal como ele é em si mesmo, na sua
existência real e efetiva, independentemente dos
desejos e das representações do pesquisador”
(NETTO, 2011, p.20).

Teoria, método e pesquisa
Teoria para Marx => “a
reprodução ideal do
movimento real do objeto
pelo sujeito que pesquisa:
pela teoria o sujeito
reproduz em seu
pensamento a estrutura e a
dinâmica do objeto que
pesquisa” (p.21).

A teoria será mais correta,
“quanto mais fiel o sujeito
for ao objeto” (p.21)

Relação Teoria e Prática
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 da
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 teoria, mas
pode ser o espaço de sua elaboração. Nesse
caso ela só se transforma em teoria se o
sujeito refleti-la teoricamente (Idem)

Explicar, conhecer e transformar
Chauí (2011, p.202): O próprio pensamento “elabora
teorias, ou seja, uma explicação ou interpretação intelectual
de um conjunto de fenômenos e significações (objetos,
fatos, situações, acontecimentos), que estabelece a
natureza, o valor e a verdade de tais fenômenos”

Netto (2011): A teoria é uma forma particular do
conhecimento diferente do conhecimento mágico-religioso, a
arte, o conhecimento prático da vida cotidiana. Mas
distinguindo-se dessas formas, a sua especificidade se dá
no conhecimento de um objeto (de sua estrutura e de sua
dinâmica).

O que é prática
A prática é constitutiva e constituinte das determinações
do objeto, gera produtos que constituem o mundo real,
não se confunde, portanto, com teoria, mas pode ser o
espaço de sua elaboração. SANTOS, 2010).

O que é prática
[...] o objeto pode existir sem o sujeito, mas não pode existir
conhecimento sem sujeito. Aqui, ele distingue a teoria da
prática, ao mesmo tempo em que assegura a unidade entre
ambas e ressalta a supremacia da última. Assim, apropriar-se
do concreto pelo pensamento é um ato teórico, enquanto o
concreto, em si, é um ato prático que está vinculado às
necessidades e às ações práticas dos homens, portanto, existe
fora do pensamento (SANTOS, 2010, p. 18).

Relação Teoria e Prática
 No

processo do conhecimento, a teoria e a prática, como
elementos de naturezas diferentes – ou, se preferirmos,
como polos opostos -, se confrontam todo momento:
questionam-se, negam-se e superam-se, a ponto de
encontrarem uma unidade que é sempre histórica,
relativa e provisória. Não obstante, a teoria e a prática
mantêm sua especificidade e sua autonomia. A teoria
tem que ser vista como crítica e busca dos fundamentos
(FORTI e GUERRA, 2011, p.18).

Cotidiano


“A vida cotidiana é insuprimível. Não há sociedade sem cotidianidade,
não há homem sem vida cotidiana. Enquanto espaço-tempo de
constituição, produção e reprodução do ser social, a vida cotidiana é
ineliminável” (NETTO, 2012, p. 67).



“[...] não se desloca do histórico – antes, é um dos seus níveis
constitutivos: o nível em que a reprodução social se realiza na
reprodução dos indivíduos enquanto tais” (NETTO, 2012, p. 67).

Determinações fundamentais da
cotidianidade
Heterogeneidade

Superficialidade
extensiva

Imediaticidade

Determinações fundamentais da
cotidianidade
 “o

critério da utilidade confunde-se com o da
verdade” (NETTO, 2012,p. 69)
ser singular x a dimensão genérica – a suspensão
da heterogeneidade (a particularidade, a mediação
entre o singular e o universal).

O

“Não bastam as finalidades, é preciso
vontade, conhecimento do objeto,
domínio dos meios e instrumentos para
conhecer, atuar e desencadear um
produto final” (VÁZQUEZ, 1977, p.68).

NO QUE SE SUSTENTA A FALÁCIA DE QUE “NA
PRÁTICA A TEORIA É OUTRA?”
Yolanda Guerra





OS FUNDAMENTOS DA FRAGMENTAÇÃO ENTRE TEORIA E
PRÁTICA

AS CONSEQÜÊNCIAS DESTE FALSO DILEMA PARA O SERVIÇO
SOCIAL


A DIALÉTICA DO CONHECIMENTO

OS FUNDAMENTOS DA FRAGMENTAÇÃO ENTRE
TEORIA E PRÁTICA

O processo de
produção do
conhecimento tem a
prática como a
referência da teoria.

Concepção utilitarista
na qual a teoria
detém a possibilidade
de ser implementada
na realidade social
e/ou de ser capaz de
dar respostas
imediatas a ela.

Teorias Sociais como um
conjunto de regras,
modelos, procedimentos
e referencias
instrumentais precisas,
capazes de serem
imediatamente aplicáveis
na realidade.

TEORIAS UTILITARISTAS

AS CONSEQÜÊNCIAS DESTE FALSO
DILEMA PARA O SERVIÇO SOCIAL
Relação ambígua do Serviço Social
com a teoria.

Equívocos no processo de
apropriação da teoria.
A

Identificação

entre teoria social e ciência (cujo
modelo é a física e ou a matemática);

Ideia

de que o estatuto da profissão dependeria
da adoção de uma teoria (ou ciência) própria;

Compreensão

de que a profissão é um ramo do
saber, uma forma de conhecimento do social;

Concepção

de que pelo saber teórico iremos
superar o conservadorismo;

Visão

de que a teoria irá nos fornecer as
referencias prático-concretas de intervenção
profissional.

apropriação e utilização de um elenco de disciplinas
e/ou conhecimentos sobre a realidade empírica que
são equivocadamente concebidos como teorias, as
quais lhe fornecem um quadro referencial eclético,
segregado em informações parciais, fragmentadas,
abstratas.

Aproximação

de teorias sociais macroscópicas, tanto
as teorias sociais como de teorias da ação social, das
quais se exige respostas profissionais, convertendo-as
em modelos (ou métodos) de ação profissional.

A

apropriação do arcabouço teórico-metodológico
marxiano, de um ponto de vista epistemológico, o que o
tem tornado estéril frente às complexas contradições
ontológicas
da
sociedade
burguesa
na
contemporaneidade.

A DIALÉTICA DO CONHECIMENTO
Quando se passa da
universalidade
teórica para as
particularidades
concretas e
históricas, surge um
conjunto de
mediações que a
analise teórica não
pode responder

O conhecimento nos fornece a
compreensão da sociedade
na qual se inserem nossos
objetos de intervenção, nos
fornece também uma
compreensão sobre estes
mesmos objetos e sobre em
que, quando e como intervir.
Mais do que isso, a teoria
incide sobre a compreensão
da direção social, do
significado e das implicações
desse fazer.

A condição de determinada teoria
revelar os enigmas da realidade
social é de natureza históricosocial: é necessário que os
processos históricos se
desenvolvam e se universalizem
em termos histórico–universal a
ponto de serem captados e
reconhecido pela consciência. Daí
a teoria penetra no objeto,
dissolve sua aparência, busca
suas relações, sua lógica
constitutiva, suas mediações
(particularidade histórica).

Para que uma teoria
explique uma dada
realidade há que se ter
um método enquanto
uma das mediações
mais importantes que
se interpõe entre
sujeito e objeto no
processo do
conhecimento.

Teoria e pratica mantém sua
especificidade e autonomia.
A teoria tem que ser vista
como a critica e a busca dos
fundamentos. [...] A pratica
social pode validar uma
teoria em determinadas
condições sócio-históricas,
de modo que a teoria tem
que ser reconhecida na
pratica, mas não nas
praticas profissionais.
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ATIVIDADE


Temos nos referenciado em alguma teoria no cotidiano
profissional?



Que teoria é essa?



É mesmo teoria? Ou são instrumentos de trabalho?



Há lugar específico para teoria e para prática?

Contatos:
aalinear@gmail.com
mtsantos02@gmail.com

nalaayalen@gmail.com
vaniamanfroi@gmail.com

Muito obrigada!

