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Resumo: Neste trabalho analisam-se possíveis contribuições da Metodologia da 
Problematização como facilitadora no processo de formação do assistente social numa 
perspectiva problematizadora. Nossa opção metodológica de pesquisa é a própria 
Metodologia da Problematização, agregando-se métodos e técnicas de coleta e análise de 
informações. Investigamos a Formação no Serviço Social, com enfoque no estágio 
supervisionado; os Fundamentos da Metodologia da Problematização; e, realizamos um 
experimento com alunos da Disciplina de Estágio de um Curso de Serviço Social. O 
resultado destes estudos demonstrou a compatibilidade entre os pressupostos para a 
formação do assistente social e o uso da Metodologia da Problematização. 
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Abstract: The present work examines the possible contributions of the Problematization 
Methodology as a facilitator in the training process of the social worker in a problem-based 
perspective. Our research methodology choice is the Problematization Methodology in itself, 
aggregating methods and techniques for collecting and analyzing information. Investigated 
was the Training in Social Work, focusing on supervised training; the foundations of the 
Problematization Methodology; and, was the accomplishment of an experiment with the 
Problematization methodology with students in the traineeship subject matter of a Social 
Service Course. The result of these studies demonstrated the compatibility among the 
assumptions for the formation of the social worker and the use of the Problematization 
Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho é o resultado de nossa dissertação1 de mestrado defendida em 

2011 junto ao Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Estadual de 

Londrina, que buscou analisar possíveis contribuições da Metodologia da Problematização 

como facilitadora no processo de formação do assistente social numa perspectiva 

problematizadora. Nossa opção metodológica de pesquisa é a própria Metodologia da 

                                                
1 ZAMBON, Rodrigo Eduardo. Contribuições da metodologia da problematização para a formação do assistente 
social. 2011. 203 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2011. 
Disponível em: http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000169940.  
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Problematização2, agregando-se técnicas e procedimentos de coleta e análise de 

informações.  

 Na primeira etapa da MP, da Observação da realidade, obtivemos informações das 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social, do Projeto Pedagógico e de planos 

das disciplinas de um curso de Serviço Social, além da experiência de um docente que 

utilizou esta metodologia numa disciplina de Serviço Social. A reflexão de tais aspectos 

levou à formulação do problema de pesquisa: Quais são as possíveis contribuições da 

metodologia da Problematização para a formação do assistente social?  

 Na segunda etapa da MP, dos Pontos-chave, analisaram-se possíveis fatores e 

determinantes maiores do problema e elegeu-se o foco de estudo para a terceira etapa, da 

Teorização. O primeiro ponto-chave investigado foi a Formação no Serviço Social, com 

enfoque no estágio supervisionado. Deste estudo, percebeu-se a discrepância entre o 

Projeto Profissional do Serviço Social e a realidade imposta pelo capital, em todos os planos 

da vida social, e, em específico, no campo da formação profissional, tais como a condução 

neoliberal da política educacional brasileira e, no “interior” da categoria, a falta de 

profissionalidade, de precarização do trabalho docente, a escassez de pesquisas científicas 

no campo didático-pedagógico e o não preparo do assistente social para trabalhar com o 

estágio supervisionado.  

 O segundo pondo-chave foram as características e os Fundamentos da Metodologia 

da Problematização, disponível na literatura produzida até o momento. Deste estudo, 

observou-se que esta metodologia possui um potencial pedagógico e ou científico muito 

maior do que aquele que lhe atribuíamos ao propor este estudo, colaborando na formação 

de profissionais críticos e criativos, no favorecimento da articulação entre teoria e prática, do 

trabalho coletivo, da construção de conhecimento, da intervenção com investigação, do rigor 

metodológico para a ação-reflexão e do compromisso com a transformação social da 

realidade.   

 O terceiro ponto-chave foi a realização de um experimento com a Metodologia da 

Problematização na formação de alunos da Disciplina de Estágio de um Curso de Serviço 

Social, devidamente supervisionados, orientados e acompanhados etapa por etapa da MP. 

Deste estudo, identificaram-se significativos ganhos para a formação desses estagiários, 

tais como o desenvolvimento de competências para uma atuação crítica, criativa e que 

articule teoria e prática.  

 O resultado do estudo demonstrou a compatibilidade entre os pressupostos para a 

formação do assistente social e a Metodologia da Problematização, bem como diversos 

                                                
2 Doravante poderemos utilizar a sigla MP para nos referirmos à Metodologia da Problematização com o Arco 
de Maguerez. 
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ganhos de aprendizagem que a mesma possibilita. Na quarta etapa da MP, Hipóteses de 

solução, foram elaboradas algumas possibilidades de enfrentamento do problema de estudo 

a partir dos resultados alcançados, como utilização da metodologia na vida acadêmica, 

profissional e/ou pessoal. Relativo à quinta etapa da MP, Aplicação à realidade, foram 

assumidos compromissos, tal como a divulgação deste trabalho à categoria profissional. 

 

 

2. POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO NA 

FORMAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

Trazemos a seguir uma síntese da Metodologia da Problematização com o 

Arco de Maguerez e a análise realizada com suporte nos referenciais teóricos que 

utilizamos e nos depoimentos dos sujeitos participantes de nosso Experimento para 

verificarmos as possíveis contribuições desta metodologia na formação do 

assistente social. 

 

2.1 A metodologia da problematização com o arco de maguerez 

 

 Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez é a nomenclatura dada 

por Berbel desde 1995 para denominar uma alternativa metodológica que procura 

problematizar a realidade, ou um recorte dela, com vistas à sua transformação, em algum 

grau. O Arco de Maguerez, utilizado na MP, é constituído de cinco etapas: Observação da 

Realidade (Problema); Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e Aplicação à 

Realidade (Prática).  

 A primeira etapa, Observação da Realidade e definição do problema, leva o 

participante a identificar a situação problema de forma concreta, a partir de “um olhar crítico” 

da realidade social em questão. Neste processo, há um exercício de observação atenta para 

identificar dificuldades, carências, discrepâncias de várias ordens, que serão transformadas 

em problemas, ou seja, serão problematizadas (BERBEL, 1998). Identificados os diversos 

aspectos do foco da realidade, um será eleito e, após será redigido o problema como 

síntese dessa etapa. A primeira etapa é muito importante, pois o problema eleito se torna a 

referência para todas as outras etapas que se seguirão. Além disso, o fato do problema ser 

eleito pelos alunos ou participantes, funciona como uma forma de envolvimento e 

compromisso deles com o estudo, com vistas à resposta ou enfrentamento para o problema. 

 A segunda etapa, dos Pontos-Chave, é pautada por princípios reflexivos acerca da 

complexidade e multideterminação de que os problemas sociais são portadores. Esse 
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exercício de reflexão tem o objetivo de verificar as determinantes da existência do problema 

em estudo em sua totalidade. O resultado dessa reflexão se dá com a elaboração dos 

pontos essenciais do problema que deverão ser estudados para serem compreendidos mais 

profundamente e encontrar formas de interferir na realidade para alterá-la em alguns pontos 

ou desencadear passos nessa direção (BERBEL, 1998). 

 A terceira etapa, a da Teorização, caracteriza-se por um estudo aprofundado sobre o 

conhecimento produzido historicamente acerca do problema, já delineada em cada ponto-

chave. Nesse momento, buscam-se informações e se coletam dados de diversas formas e 

de acordo com a especificidade do conhecimento a ser adquirido. Esta etapa se desenvolve 

em forma de pesquisa, podendo se utilizar de diversos métodos como a pesquisa em 

campo, seguida de técnicas como entrevistas, questionários, observação direta, entre outras 

e nas mais variadas fontes, como bibliografias relacionadas ao foco, leis, especialistas etc. 

Após, “as informações obtidas são tratadas, analisadas e avaliadas quanto a suas 

contribuições para resolver o problema. Tudo isto é registrado, possibilitando algumas 

conclusões, que permitirão o desenvolvimento da etapa seguinte” (BERBEL, 1998, p. 142). 

 A quarta etapa, das Hipóteses de Solução, refere-se à elaboração de “possíveis 

soluções” pautadas pela análise minuciosa do problema, efetuada nas etapas anteriores. 

Nesta metodologia, as hipóteses são construídas após o estudo, como fruto da 

compreensão profunda que se obteve do problema investigado de todos os ângulos 

possíveis (BERBEL, 1998). É o momento do exercício intelectual criativo. Não há limites de 

hipóteses de solução a serem formuladas, desde que com coerência, pois a criatividade 

deve basear-se no caminho percorrido nas etapas anteriores. Ou seja, depois de 

identificado o problema concreto, elaboram-se os pontos-chave a partir de um ato reflexivo, 

e são feitas teorizações a partir do saber historicamente sistematizado e do próprio 

conhecimento construído durante o percurso. 

 A quinta e última etapa, da Aplicação à Realidade, “ultrapassa o exercício inte lectual, 

pois as decisões tomadas deverão ser executadas ou encaminhadas” (BERBEL, 1998). 

Assim, há um retorno do estudo à realidade investigada, na qual se intervém de forma 

concreta, utilizando-se uma ou mais hipóteses de solução delineadas. Com isso, coloca-se 

em prática uma ação transformadora da realidade e contribui-se, em algum grau, para o 

enfrentamento do problema identificado anteriormente. 

 

2.2 Convergências da metodologia da problematização na formação do assistente 

social 

 

 A leitura do atual momento histórico da formação do assistente social é a de que a 

ofensiva do Capital vem ratificando sua natureza excludente ao longo da história, com 
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graves consequências para a classe dominada em todos os âmbitos da vida (social, cultural, 

econômico, ético, etc.) (NETTO; BRAZ, 2008; BARROCO, 2008; IAMAMOTO, 2009). Dentre 

elas, a falta de investimento por parte do Estado brasileiro na busca de uma educação 

pública de qualidade para todos os cidadãos, inclusive para seus profissionais que sofrem 

com a precarização do trabalho docente e o sucateamento das universidades públicas 

(IAMOMOTO, 2007; FAUSTINI, 2004; GRAH et al., 2010). 

Não obstante, reconhecidos os limites dentro da ordem estabelecida (IASI, 2005; 

BERGER; LUCKMANN, 2001), há possibilidades de se realizar ações didático-pedagógicas, 

por parte dos docentes de Cursos de Serviço Social, que persigam as prerrogativas do 

Projeto Ético Político da Profissão, materializado principalmente no campo acadêmico nas 

Diretrizes Curriculares da profissão e em seus conjuntos representativos. 

 Esta perspectiva contra hegemônica, defendida pelo Projeto Profissional do Serviço 

Social em suas diversas manifestações, como seu Código de Ética e nas próprias Diretrizes 

Curriculares, podemos ter na MP – uma metodologia consolidada cientificamente como 

pudemos conferir em seus aspectos teóricos, históricos e metodológicos –, uma ótima 

compatibilidade de objetivos, tendo em vista sua clara opção por uma educação libertadora 

(BERBEL, 2011; FREIRE, 1983) e que oferece possibilidades reais de concretizar tal 

concepção na medida em que o campo da Educação também se encontra no âmbito da luta 

de classes (TONET, 2007). Sendo assim, a MP possibilita uma ação didática comprometida 

com a transformação social em algum grau, em conformidade com as necessidades 

políticas, pedagógicas e profissionais apontadas por Luckesi (1987). 

 Nesse sentido, ao procurarmos as convergências entre a formação do assistente 

social e a MP, Guerra (2005), ao elencar algumas determinações da prática profissional que 

devem fazer parte do processo de ensino/aprendizagem, enfatiza a necessidade deste 

profissional ser formado como um ser da práxis. Tal competência pode ser verificada como 

presente na MP, conforme analisa Berbel (2011) a partir de Sánchez Vásquez (1977), e 

pôde ser confirmada por nós, pela Supervisora Acadêmica Luiza e pelas estagiárias que 

vivenciaram a experiência com esta metodologia, o que constatamos na descrição do 

Experimento, no aspecto de ação-reflexão-ação que perpassou todo o estágio das alunas.    

 Outra convergência da formação do assistente social e a MP, de acordo com Guerra 

(2005), está situada naquilo que a autora aponta sobre a necessidade de articular teoria e 

prática e que, na concepção de ensino e de sua direção estratégica, deve primar pela 

formação de sujeitos autônomos (IASI, 2005) e com atitude investigativa e problematizadora 

da realidade. Tais características também foram apresentadas nos estudos de Berbel e por 

praticamente todos os referenciais da MP que estudamos, e, confirmadas pelas declarações 

das estagiárias que participaram do Experimento como poderemos verificar mais adiante. 
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 Além desses ganhos de aprendizagem citados nos parágrafos anteriores 

(compromisso libertador, ser da práxis, atitude investigativa, autonomia e problematização 

da realidade), trazemos a seguir sínteses de referenciais teóricos do Serviço Social que nos 

apontam as necessidades da formação do assistente social e, após, para compará-las com 

as características e potencial da MP, as sínteses de resultados da utilização desta 

metodologia, analisados por referenciais teóricos da mesma. Vejamos. 

Na formação do assistente social, Faustini et al. (2007) apontam que é necessário 

horizontalidade na relação pedagógica; a sala de aula dever ser um lugar de prazer; deve-se 

ter uma preocupação com a aprendizagem (construção do pensamento pelo aluno); é 

necessária aproximação à realidade dos alunos; deve-se exercer mobilizações didáticas; e 

superar o olhar simplificador da realidade. Também, Guerra (2005) aponta que os docentes 

de Serviço Social devem capacitar os alunos a saberem investigar, analisar, problematizar, 

argumentar, atuar em equipe, enfim, apreenderem o arcabouço do conhecimento 

acumulado teórica e historicamente (método, técnicas, instrumentais etc.) pelas ciências 

sociais e pela profissão, relacionando-os com a prática profissional. 

Em relação aos ganhos de formação profissional que a MP proporciona, 

descrevemos a síntese de suas possibilidades elaborada por Vasconcellos; Berbel e Oliveira 

(2009) que, além da possibilidade em dar respostas a um problema e intervir na realidade 

para sua transformação em algum grau, conclui também:  

O aprofundamento teórico; o contato com a realidade e a oportunidade de trabalhar com o concreto, com o real; 
a oportunidade de reflexão sobre a relação entre teoria e prática; a contribuição para a formação crítica e 
reflexiva; o desenvolvimento da capacidade de observação; o trabalho desenvolvido por etapas; a verificação de 
que os saberes teóricos serviram de base para a atuação na prática; [...] percepção dos diferentes elementos e 
fatores que podem estar envolvidos em um problema de estudo; [...] o desenvolvimento de uma visão mais 
crítica e para a construção de conhecimentos; [...] uma relação total de coerência entre o problema e as ações 
de aplicação à realidade; [...] e, o movimento de ação-reflexão-ação (prática-teoria-prática) que se encontra na 
essência da MP. (VASCONCELLOS; BERBEL; OLIVEIRA, 2009, p. 616-620). 

 

Comparando estas sínteses, necessidades da formação do assistente social e 

possibilidades de resultados da MP na formação profissional, podemos perceber a 

convergência de ensino/aprendizagem em diversos apontamentos. Entendemos que na 

formação do assistente social há uma necessidade de relações pedagógicas horizontais, 

prazerosas, com mobilizações didáticas inseridas na realidade dos alunos (FAUSTINI, 2007) 

e atuação em equipe (GUERRA, 2005), convergindo com o trabalho desenvolvido por 

etapas e em grupo, o contato com a realidade e a oportunidade de trabalhar com o concreto, 

com o real (VASCONCELLOS; BERBEL; OLIVEIRA, 2009), como pode ocorrer pelo 

processo empreendido com a MP. Ainda, na formação no Serviço Social, há a necessidade 

de superar o olhar simplificador da realidade e de problematizá-la (FAUSTINI, 2007; 

GUERRA, 2005), o que é percebido na MP, pois estimula o desenvolvimento da capacidade 

de observação da realidade e percepção dos diferentes elementos e fatores que podem 
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estar envolvidos em um problema de estudo, tendo coerência entre o problema e as ações 

de enfrentamento do mesmo (VASCONCELLOS; BERBEL; OLIVEIRA, 2009). 

Também, analisamos que na formação do assistente social deve haver uma 

preocupação com a aprendizagem - construção do pensamento pelo aluno - (FAUSTINI, 

2007) e de apreenderem o saber historicamente acumulado nas diversas áreas e campos 

associados à profissão, articulando-os ao saber-fazer e saber-ser profissional, investigando, 

analisando e argumentando (GUERRA, 2005). Na MP, constatamos estas possibilidades ao 

oportunizar o aprofundamento teórico, a reflexão crítica, a articulação entre teoria e prática, 

a construção do conhecimento e o exercício do movimento de ação-reflexão-ação (prática-

teoria-prática) que se encontra na essência dessa metodologia. (VASCONCELLOS; 

BERBEL; OLIVEIRA, 2009). 

Dessa forma, acreditamos que as convergências entre necessidades de formação do 

assistente social e as possibilidades de ganho de aprendizagem por meio da MP são 

diversas, conforme as constatações ao compararmos umas e outras. Tais aspectos podem 

ainda serem observados em relação às exigências de formação delimitadas pelas Diretrizes 

Curriculares, quanto ao Perfil, Competências e Habilidades, Princípios e a própria Lógica 

Curricular, sendo que esta metodologia tem o potencial de contribuir no processo de 

ensino/aprendizagem nos diversos aspectos que se assemelham aos supracitados.   

No caso específico do estágio supervisionado, que precisa ser orientado pela 

indissociabilidade entre trabalho e formação profissional; pela unidade entre teoria e prática; 

pela vinculação ao projeto profissional; pela particularização das políticas sociais, questão 

social e mercado de trabalho em que está inserida; e pela unidade entre ensino e 

aprendizagem (GUERRA; BRAGA, 2010), acreditamos que, por meio de nosso Experimento 

foi possível alcançar tais exigências quando verificamos os ganhos de aprendizagem 

proporcionados às estagiárias, além da supervisão sistemática do estágio e da “questão 

pedagógica muito forte”, mencionada pela Supervisora Acadêmica, que foram os seguintes:   

 

a) Aquisição de conhecimento de várias ordens, além dos específicos da atividade 

de estágio realizada, tais como os técnico-operativos; 

b) Desenvolvimento intelectual, pelas habilidades intelectuais mobilizadas, tais 

como reflexão, problematização, criatividade, análise, síntese, sistematização, 

articulação entre as dimensões teóricas, metodológicas e éticas necessárias 

para a ação profissional;  

c) Desenvolvimento de atividades próprias para uma postura de estudo, de 

investigação, de elaboração de planos de ação para o enfrentamento da 

realidade;  
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d) Mobilização do exercício da autonomia, pela liberdade no processo de 

ensino/aprendizagem, todas próprias para a formação de um ser da práxis, pelo 

movimento de ação-reflexão-ação, tendo em vista uma prática profissional 

transformadora. 

 

Tais resultados também puderam ser verificados por nós na realização e análise de 

nosso Experimento, observadas suas particularidades, a partir dos depoimentos dos sujeitos 

participantes, estagiárias e Supervisora Acadêmica, quando perguntamos se foi válida a 

utilização da MP na sua formação acadêmica: 

 

Sim, até mesmo porque o trabalho que nós desenvolvemos na Biblioteca, sem a metodologia, nós não 
teríamos conseguido chegar lá onde nós chegamos. Então, para minha vida profissional, sim, e acadêmica, 
pretendo. (Estagiária Rita).  
 

Sim pretendo utilizar na minha vida acadêmica e na profissional, pois achei superinteressante. Apoio a 
metodologia. Realmente deu certo comigo e daria certo com muitas outras pessoas. Não sei se todos os alunos 
teriam a mesma forma de pensar que eu tenho. Solucionou várias formas de aprendizado e, com certeza, usaria 
na minha vida profissional.   (Estagiária Neusa).  
 

[...] a metodologia ajudou e muito, a nós estagiárias, na formação. É um olhar diferenciado, é uma 
metodologia inovadora e, como futura profissional, me auxiliou bastante. Assim que eu tiver oportunidade vou 
utilizá-la também. (Estagiária Beatriz).  
 

Foi uma experiência positiva, até a minha própria professora de prática da academia elogiou a metodologia, 
dizendo que é um bom método de ensino e de aprendizagem.  (Estagiária Ana).  
 

Eles identificam a ação profissional, identificam as estratégias de negociação que às vezes precisam lançar 
mão, não só no campo da gestão, mas também dentro da unidade. (Supervisora Acadêmica Luiza). 

 

 Em relação à opinião positiva da Supervisora Acadêmica sobre o estágio 

supervisionado em Serviço Social conduzido com o uso da MP, como docente e membro da 

coordenação de estágio de uma IES, destacamos sua análise na necessidade de formação 

dos supervisores de campo e de que esta metodologia pode vir a contribuir em tal processo, 

conforme sua fala a seguir: 

 

Eu penso que a gente precisaria, na verdade, ter que pensar em esquematizar um projeto de formação 
permanente de supervisores, e penso que você viesse dar sua contribuição acerca da metodologia da 
problematização com os outros supervisores. Nós (coordenação de estágio da IES) poderíamos pensar uma 
capacitação para os supervisores nesse sentido porque isso contribui demais. Claro, cada um vai ter a sua 
particularidade, mas sua ação, eu penso que ela só tem a contribuir. (Supervisora Acadêmica Luiza). 

 

 Dadas estas convergências entre os fundamentos da formação do assistente social e 

a MP, pensamos que os espaços e momentos para que a metodologia seja utilizada no 

processo de ensino/aprendizagem do assistente social podem ir além do estágio 

supervisionado, como vimos no início deste trabalho, a experiência do professor que 

entrevistamos, ainda na observação da realidade, que utilizou a MP em sala de aula com 

seus alunos de um curso de Serviço Social. Também, verificamos que esta metodologia 
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vem sendo utilizada em projetos de pesquisa e orientações de Teses, Dissertações, 

Iniciação Científica, Trabalhos de Conclusão de Curso, ensino em disciplinas teóricas e 

teórico-práticas, extensão, atividades profissionais, estudos pessoais e estágios (SIQUEIRA; 

BERBEL, 2006; GIANNASI; BERBEL, 1999; VERONA, 2009; OLIVEIRA, 2007).  

 Ao perguntarmos às nossas estagiárias onde pensavam que a metodologia poderia 

ser utilizada na formação do assistente social e na práxis profissional, por iniciativa própria, 

em suas vidas acadêmica ou profissional, houve distintas manifestações positivas, 

registradas aqui com suas falas.   

  

Pensando na parte acadêmica, creio que na disciplina de oficina, aonde, desde o segundo ano a gente 
vem participando de projeto, onde temos que desenvolver uma parte metodológica e até numa aplicação na 
realidade, então eu creio que se eles tivessem usado este método, teríamos tido um resultado mais positivo. 
(Estagiária Mara).  
 

Com certeza, no campo mesmo, na profissão, na prática, nas aulas. Tem disciplinas que deveriam 
aplicar, assim teríamos um contato mais direto, uma elaboração nossa do que achamos importante, ter uma 
visualização maior do que é a realidade social, diagnosticar este problema, porque na Faculdade, ficamos mais 
na teoria. Seria importante se na Faculdade desenvolvêssemos esta metodologia, independente de ser 
desenvolvida na prática, no campo de estágio ou em sala de aula. (Estagiária Neusa). 
  

Numa situação de vulnerabilidade de um usuário, que ele precise, no momento, ser inserido num 
programa que é direito dele, eu usaria a metodologia. De repente, é a primeira ideia, desenvolver qual é o 
problema central daquele usuário, o que realmente ele está precisando. (Estagiária Rita).  
 

Pretendo utilizar sim. A metodologia é muito importante e interessante de como se aplica por etapas, e 
utilizar também na vida profissional, para não cair no ativismo. (Estagiária Joana).  
 

Sim, acho que deveria ser desenvolvida em sala de aula, inclusive ser incluída como uma matéria, 
porque assim como eu gostei de trabalhar com a metodologia, outros alunos também vão gostar.  (Estagiária 
Beatriz). 
  

No cotidiano profissional, como por exemplo, no projeto acamados, que é um projeto específico e 
ficamos ali durante um bom tempo. Conseguimos até aprender mais sobre o projeto também, e nós usamos 
autores que tratam de cuidadores.  (Estagiária Ana). 

 

 Partindo destas afirmações, sugerindo experiências a serem realizadas com a MP 

nas mais diversas áreas do saber e de espaços/tempos de ensino/aprendizagem, afirmamos 

que a MP pode, sim, ser utilizada em diversos momentos na formação do assistente social. 

Particularmente, constatamos uma exitosa experiência em utilizar esta metodologia em 

estágio supervisionado e na práxis profissional, conforme analisamos em nosso 

Experimento, como suporte didático-pedagógico para a formação das estagiárias, e como 

exercício da práxis profissional. 

Ainda, podemos apontar sua utilização como caminho de pesquisa, visto que 

também a experimentamos como opção metodológica neste trabalho, proporcionando-nos 

um norte para observação da realidade; a identificação do problema da pesquisa e as 

definições dos pontos de estudo que precisávamos aprofundar para respondê-lo; a busca de 

informações compatíveis em diferentes fontes; a reflexão acerca das hipóteses de solução 
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do problema e uma proposta de contribuição para transformar a realidade pesquisada em 

algum grau. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desta forma, pensamos que as convergências aqui apresentadas, entre os 

referenciais teóricos do Serviço Social e a MP, bem como os ganhos de aprendizagem 

obtidos na realização do Experimento no estágio supervisionado em Serviço Social com a 

utilização da MP, demonstram que esta metodologia pode ser aplicada como colaboradora 

na formação do assistente social, conforme regulam as Diretrizes Curriculares do Curso, em 

se tratando de formar profissionais críticos, reflexivos e criativos, capazes de articular as 

dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas inerentes à profissão. 

  Portanto, como os docentes de Serviço Social devem criar metodologias que 

possibilitem a realização de uma “síntese entre saber teórico que se expressa em um fazer 

qualificado, cuja mediação é a aquisição de valores/princípios ético-políticos e habilidades, 

posturas e competências que extrapolem o pensamento conservador” (GUERRA, 2005, p. 

153), acreditamos que a MP se coaduna completamente com estas exigências, servindo 

como uma possível alternativa didático-pedagógica na formação de assistentes sociais 

comprometidos com o Projeto Profissional da categoria.  

 À guisa de conclusão, as possíveis contribuições da Metodologia da Problematização 

na formação do assistente social estão em suas potencialidades em proporcionar ganhos de 

aprendizagem convergentes em relação às Diretrizes Curriculares para os Cursos de 

Serviço Social, em estágios supervisionados e em outros espaços/tempos da formação do 

assistente social, tais como em situações de ensino, pesquisa e extensão. Tais 

possibilidades da MP colaboram, juntamente com todo o restante do processo de 

ensino/aprendizagem do assistente social, para a formação de uma práxis profissional 

qualificada para o enfrentamento da questão social. 
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