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Resumo: O presente trabalho buscou apreender o atual contexto em que se insere a 
formação no Serviço Social, com enfoque no ensino no Serviço Social. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica, a partir da literatura especializada. Percebemos que o 
ensino no Serviço Social aponta alguns avanços em relação à sua compreensão de forma 
mais sistematizada, no entanto, até pela dificuldade em encontrarmos na literatura mais 
pesquisas sobre este tema, é adequado apontar a necessidade de maiores investigações 
sobre como está ocorrendo o processo de ensino/aprendizagem na formação do assistente 
social. 
Palavras-chave: Formação profissional, processo de ensino/aprendizagem, docência. 
 
 
Abstract: The present work sought to apprehend the current context in which training in 
Social Work is inserted, focusing on teaching in Social Work. The methodology used was the 
bibliographical research, based on the specialized literature. We noticed that teaching in the 
Social Service points to some advances in relation to their understanding in a more 
systematized way, however, even because of the difficulty in finding in the literature more 
researches on this subject, it is appropriate to point out the need for further investigations on 
how the process is occurring Of teaching / learning in social worker training. 
  
Key-words: Professional training, teaching / learning process, teaching. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho é um dos resultados de nossa dissertação2 de mestrado 

defendida 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, abordando, neste processo, a questão do ensino no Serviço Social. 

                                                 
1 Mestre, Assistente Social da Prefeitura Municipal de Londrina. Brasil; rodrigo.zambon@outlook.com  
2 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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 Ao partirmos para uma reflexão acerca do ensino no Serviço Social, temos como 

referência as diretrizes curriculares em seu texto original (BRASIL, 1999) e posterior oficial 

publicada pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2002). É necessário também entender que 

as diretrizes e o ensino estão imersos no atual momento histórico, contemplando o contexto 

socioeconômico e ético-político, o da institucionalização e atualidade da atuação e da 

formação do assistente social3, e as especificidades que tal enredo acarreta ao processo de 

ensino/aprendizagem do assistente social.  

 Estamos nos referindo às questões políticas e burocráticas responsáveis por 

algumas situações que, caso não existissem ou não ocorressem em um momento histórico 

e societário diferente, fariam com que a forma de ensino/aprendizagem fosse outra. Por 

exemplo, em todos os cursos de Serviço Social que queiram estar instituídos legalmente 

pela a legislação brasileira, requer-se obrigatoriamente, que o processo pedagógico 

obedeça às normas vigentes. 

 Talvez este seja o melhor meio de formação, mas também pode ser que não seja. O 

que estamos dizendo é que muitas práticas pedagógicas instituídas, não são naturais e/ou 

ideais, mas, estão, dentro de um momento histórico, determinadas pelas relações de poder 

da atual condição do sistema capitalista. Senão, quem determinou que a apreensão de 

conhecimento necessário a uma profissão se dê com carga horária X ou Y, que o ideal é ter 

uma sala de aula com 30 ou 40 alunos, que os cursos devem ser distribuídos em disciplinas, 

estágios, trabalhos de conclusão de curso, entre outros, que a aprendizagem ocorre quando 

o educando tira nota acima de uma determinada média instituída? 

 Essas questões e muitas outras relacionadas aos objetivos, conteúdos, metodologias 

e processos de avaliação são essenciais para se tratar da formação e do processo de 

ensino/aprendizagem, o desvelamento dos limites e possibilidades no atual contexto 

histórico, e das respostas praticadas pelo conjunto da categoria relativas à formação, são as 

condições concretas em que se encontram os assistentes sociais, docentes e discentes da 

profissão. É nessa trama que se conduz a tentativa ou realização da capacitação para o 

exercício profissional de acordo com o projeto escolhido ou eleito pela categoria. 

 Nesse sentido, é primordial se investigar como está ocorrendo o processo de 

ensino/aprendizagem e quais são seus desdobramentos no exercício profissional dos 

assistentes sociais. Devemos ressaltar que, para elaborar este texto, tivemos grande 

dificuldade em obter o conhecimento sistematizado sobre este assunto. Equivale a dizer que 

encontramos, em comparação às produções acerca de outros temas, pouca bibliografia 

disponível sobre o ensino no Serviço Social. Procuramos, em diversas bibliotecas digitais de 

                                                 
3 Para uma aproximação acerca de tais pontos, favor verificar nosso capítulo 3 da dissertação supra mencionada. 
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domínio público, programas de pós-graduação de Serviço Social e de educação, 

procuramos nos anais do congresso da categoria realizado em 2010, solicitamos por e-mail 

a pesquisadores que trabalham com a formação profissional, revistas eletrônicas, entre 

outros. 

 Entendemos que este dado já revela algo importante acerca do tema em questão, há 

uma produção considerável sobre a formação profissional em sentido ético-político, 

principalmente por conta o recente “boom” do ensino à distância e sobre o estágio 

supervisionado. Entretanto, encontramos um número reduzido de produções sobre questões 

didáticas e pedagógicas sobre a formação do assistente social. Compreendemos que este 

fato requer uma reflexão dos profissionais, docentes, pesquisadores e discentes da 

categoria, até mesmo para ter parâmetros de avaliação da qualidade do ensino a distância, 

sem desconsiderar as questões ético-políticas envolvidas, é necessário dispor de um amplo 

conhecimento sistematizado acerca do processo de ensino/aprendizagem da profissão, 

tanto na modalidade presencial quanto à distância. 

 Delimitadas essas condições, fazemos considerações acerca do ensino para o 

Serviço Social a partir das reflexões dos autores que encontramos, abordando os elementos 

constituídos acerca do assunto. Referência teórica em nossa profissão por sua produção e 

atuação profissional, apresentamos a reflexão feita por Guerra (2005) referente ao potencial 

teórico-prático do novo currículo do Serviço Social, também aqui já exposto como diretrizes 

curriculares. 

2. O ensino no Serviço Social 

 

Segundo Guerra (2005), a formatação do novo currículo dos profissionais da área, 

fruto de um trabalho coletivo da profissão, não permite a dicotomia entre ensino teórico e 

ensino prático, mas sim sua articulação. Considerando a natureza da profissão, o autor 

parte do pressuposto da lógica curricular das atuais diretrizes, que determinam a direção e o 

perfil de formação do assistente social segundo o projeto ético-político do Serviço Social, 

buscando assim, a formação de um profissional crítico. Sua afirmação é pautada pela 

reflexão de três pontos articulados em si, quais sejam:  

1) As determinações da prática profissional: Apesar do cotidiano profissional trabalhar 

com as questões imediatas, que requerem ações imediatas, estas extrapolam a 

“imediaticidade” em razão de suas determinantes maiores, decorrentes das relações sociais 

produzidas pelo sistema capitalista. Todavia, entender a gênese da questão social 

específica com a qual o assistente social se depara no cotidiano, requer um conhecimento 

teórico-prático. Nesse intuito, o assistente social necessita agir como um ser da práxis, 
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dominando conhecimentos que lhe propiciem não apenas como fazer seu trabalho, mas o 

que fazer e por que fazer.   

2) Concepção de ensino e sua direção estratégica: Ensinar não é mera transmissão de 

conhecimento, “[...] capacitar para o exercício da ação consciente, é tornar os indivíduos 

como sujeitos da sua história, o que implica uma via de mão dupla entre o conteúdo do 

ensino e aquele sujeito que dele se apropria” (GUERRA, 2005, p. 150). O processo de 

ensino/aprendizagem envolve as dimensões técnico-instrumental (relacionada ao ensino do 

domínio das competências instrumentais); teórico-intelectual (relacionada ao ensino de 

sólido referencial teórico-metodológico, do saber pensar, do saber crítico e criativo); 

investigativa (relacionada ao ensino da atitude investigativa e problematizadora da 

realidade); ético-política (relacionada ao ensino da reflexão e materialização de estratégias 

dos princípios e valores do projeto ético-político da profissão nas ações do assistente 

social); formativa ou pedagógica (relacionada ao ensino da atuação profissional na área da 

formação de opinião e na área da docência e supervisão acadêmica e de campo).  

3) Mediações privilegiadas entre ensino e prática no Serviço Social: A relação entre 

ensino e prática tem lugar privilegiado no método e na cultura profissional, “[...] devendo ser 

uma preocupação de todas as disciplinas e de todos os docentes” (GUERRA, 2005, p. 152). 

Com vistas a capacitar os alunos a saberem investigar, analisar, problematizar, argumentar, 

atuar em equipe, em suma, a 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.  

Ainda de acordo com Guerra (2005), não se trata de mera semântica das pontuações 

afirmadas, mas sim a argumentação da necessária ruptura entre a visão reducionista de 

uma ciência que pensa e uma que aplica, entre produção teórica e realização prática, entre 

investigação e intervenção. É necessária a formação de profissionais críticos e criativos, 

capazes de articular as dimensões teórico-metodológicas e ético-políticas à dimensão 

técnico-operativa, conforme aponta Guerra (2005, p. 153): 

Cabe aos professores, supervisores e estudantes, em conjunto ou 
individualmente, criar metodologias que permitam essa síntese entre saber 
teórico que se expressam em um fazer qualificado, cuja mediação é a 
aquisição de valores/princípios ético-políticos e habilidades, posturas e 
competências que extrapolem o pensamento conservador. 

 O recurso para a aquisição dessa práxis devem ser as disciplinas, transformadas em 

verdadeiros laboratórios intelectuais, “[...] as oficinas em espaços de reflexão crítica e 

produção de novos conhecimentos, saberes inventivos e instrumentos de intervenção” 

(GUERRA, 2005, p. 153). E, ainda, a construção e vivência de valores, atitudes, posturas e 

competências. Dessa forma, o espaço acadêmico se torna o lugar privilegiado para a 
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formação de profissionais competentes e comprometidos com o projeto ético-político do 

Serviço Social.  

Como sugestão, e situando o ensino da prática no núcleo de formação do trabalho 

profissional nas atuais diretrizes, Guerra (2005, p. 153) aponta algumas sugestões 

estratégicas, quais sejam:  

a) Garantir que o conteúdo dessas disciplinas vislumbre uma análise 
crítica do Serviço Social como totalidade: sua natureza, seus fundamentos 
históricos e teórico-metodológicos, as múltiplas dimensões e articulações, 
seus objetos de intervenção e espaços ocupacionais; 
b) Trabalhar a relação dialética entre as esferas 
universal/particular/singular no âmbito das análises teóricas macroscópicas, 
iluminando o cotidiano profissional; 
c) Reconhecer nas disciplinas do núcleo de formação do trabalho 
profissional o local para se equacionar o papel e o lugar do instrumental 
técnico tradicional, bem como para a construção de novos, para a 
criação/recriação de estratégias políticas para a ação, desenvolvimento e 
aquisição de valores, atitudes e habilidades.  

Partindo dessas características, o ensino no Serviço Social leva em consideração 

“[...] a relação entre trabalho e formação profissional como unidade na diversidade” 

(GUERRA, 2005, p. 154). Torna-se esse processo valioso instrumento de estratégia do 

projeto profissional da categoria para o enfrentamento da contrarreforma no ensino superior 

no Brasil. Algumas pesquisas realizadas acerca do ensino no Serviço Social, mostram como 

as reflexões apontadas por Guerra (2005) estão ocorrendo concretamente na realidade da 

formação do assistente social. 

 Segundo Faustini (2004), os conhecimentos teórico-técnicos dos professores da área 

de Serviço Social estão imbuídos mais do projeto profissional do que do conhecimento da 

docência. Tais sujeitos têm na organização curricular o norte para o processo de ensino. 

Falta a constituição e construção do conhecimento específico acerca dos fundamentos da 

docência na área do Serviço Social, pois “[...] quem ensina sabe muito bem que para 

ensinar é preciso muito mais do que simplesmente conhecer a matéria, mesmo que este 

conhecimento seja fundamental” (GAUTHIER et al., 1998 apud FAUSTINI, 2004, p. 42). 

A pesquisa que acabamos de citar refere-se a um universo de docentes da região sul 

do Brasil, que pode não ser representação da realidade da totalidade daquela região e do 

restante do país, porém, entendemos que suas contribuições são pertinentes, por isso a 

detalhamos a seguir. Faustini (2004, p. 43), a partir da análise das entrevistas que realizou 

com docentes daquela região, traça um perfil destes com base em suas reflexões: 

A reflexão dos entrevistados sobre a experiência com o ensino aponta 
particularidades: o acaso como elemento presente no ingresso na carreira 
docente; os modelos de experiência traduzidos em figuras de professores e 
assistentes sociais que marcaram o processo formativo, a reflexão sobre a 
prática como marca pedagógica da docência no Serviço Social e o 
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autodidatismo, como um componente inerente à construção profissional por 
parte do professor assistente social como docente. 

  Dessa forma, o docente no Serviço Social tem sua prática “[...] muito mais embasada 

na raiz da profissão do Serviço Social do que numa reflexão pedagógica sobre o ensino no 

Serviço Social” (FAUSTINI, 2004, p. 50) devendo essa particularidade influenciar na 

formação do profissional da área. Seu conhecimento é relacionado ao Serviço Social e não 

à docência. Sua preocupação e formação continuada estão direcionadas ao conteúdo a ser 

ensinado e não ao processo de ensino. No entanto, Faustini (2004) não observa que o 

professor assistente social não reflita ou não se preocupe com seu papel de docente, mas 

sim que lhe falta uma sistematização dessa reflexão, conforme diz a autora: 

Vê-se nas entrevistas a manifestação explícita de uma preocupação com 
aspectos teóricos do ensino – pertinência de disciplinas, por exemplo – bem 
como uma preocupação em ter clareza de quais estratégias educativas a 
serem usadas para ensinar determinado conteúdo. Entretanto, essa 
reflexão ainda não é realizada de forma sistemática de maneira que possa 
ser compartilhada e publicizada pela categoria como um todo. Carece de 
uma reflexão a respeito dos fundamentos didático-pedagógicos sobre os 
quais está alicerçando argumentativamente suas ações. (FAUSTINI, 2004, 
p. 53). 

 De acordo com Faustini (2004), a superação desse problema está no diálogo com o 

campo da Educação, ou com a área privilegiada de pesquisa e estudo relacionada às 

questões educacionais, pedagógicas, didáticas, etc., com aqueles que buscaram, no campo 

da educação, algum referencial didático-pedagógico e tiveram mais contato com autores 

que trabalham conceitos e princípios educativos, tais como Paulo Freire, Cipriano Luckesi, 

entre outros, do que com autores que poderiam colaborar mais diretamente com a questão 

didática.  

  O fato é que não se problematizam os fundamentos do processo pedagógico no 

Serviço Social e não se reflete a respeito do espaço da sala de aula e do espaço da prática 

profissional, pois, apenas o “[...] sentido político da formação tem subsidiado as ações 

pedagógicas” (FAUSTINI, 2004, p.96), o que acreditamos não ser suficiente, visto que a 

docência também requer uma profissionalização específica, diferente daquela formação 

adquirida pelo bacharel em Serviço Social para sua prática interventiva, por não abranger a 

licenciatura. 

Outra pesquisa acerca do ensino no Serviço Social foi realizada por Gonçalves 

(2007), objetivando estudar sobre o saber ensinar do docente em um curso de Serviço 

Social privado, localizado na região oeste do estado de São Paulo, e destaca que esse 

curso ficou entre os cinco primeiros no Exame Nacional de Desempenho do Estudante 

(ENADE) e em primeiro no Estado de São Paulo. Utilizando-se de técnicas de entrevista e 
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grupo focal, seu público alvo foram os docentes de uma instituição, pautando-se também 

por pesquisa bibliográfica e da temática.   

A autora enfatiza que as relações mais fortes que intervêm na construção do 

processo de aprendizagem do saber ensinar do grupo pesquisado são: as condições 

oferecidas pela instituição; a reestruturação da organização curricular da profissão; o papel 

da coordenação pedagógica; o aluno como sujeito do processo de ensino/aprendizagem; e, 

a identidade do grupo. Em relação à questão específica do exercício da docência, o grupo 

pesquisado tem dificuldades quanto ao modo de ensinar, devido à falta de formação na área 

pedagógica. De acordo com Gonçalves (2007), a profissionalidade do assistente social 

docente é adquirida na prática, ou seja, no cotidiano da sala de aula, tendo por base sua 

formação no Serviço Social, conforme sintetiza a autora: 

Em síntese, a aprendizagem do saber ensinar, no grupo pesquisado, com 
essas características, como constatamos na pesquisa, permite uma boa 
atuação dos assistentes sociais como docentes, apesar da ausência de 
formação para a docência, em virtude da proximidade de formação 
profissional entre assistentes sociais e docentes, das condições favoráveis 
oferecidas pela instituição, que abre espaço para discussão e reflexão 
coletivas do ato educativo, compromisso social dos profissionais, 
capacitação docente em serviço, apoio da coordenação pedagógica no 
processo de construção da prática docente, conscientização e 
posicionamento crítico diante do ato educativo.  (GONÇALVES, 2007, p. 
177). 

Já a pesquisa de Monteiro (2010), ainda em fase preliminar, analisou um universo de 

alunos de um curso de Serviço Social com o objetivo de conhecer seu perfil, isto é, seu 

preparo para o mercado de trabalho. Até o momento, ela pôde observar que os alunos têm 

buscado, por iniciativa própria, um melhor conhecimento acadêmico (teorias, pensadores, 

metodologias, entre outros) recorrendo a estudos complementares aos realizados em sala 

de aula. Outra preocupação é o conhecimento referente à utilização da informática. Em uma 

autoavaliação, o público alvo, questionados sobre a segurança de seu nível de 

conhecimento acerca da profissão Serviço Social, relatou sentir-se bem situado.   

A pesquisa realizada por Grah et al. (2010) avaliou o ensino da prática em um curso 

de Serviço Social público do estado de Santa Catarina, por meio da análise da produção e 

apropriação de conceitos adquiridos nos TCCs e nos dicionários técnicos e profissionais, 

durante a realização dos cursos. Dos 1.071 TCCs catalogados, foram selecionados apenas 

aqueles que tinham como temática a formação e o exercício profissional, totalizando 105 

TCCs, o equivalente a 9,8% do total mencionado. Os resultados revelam para uma baixa 

produção quantitativa e qualitativa acerca da formação e do exercício profissional do 

assistente social.  
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Baseados em uma investigação realizada por um grupo de pesquisa, com o objetivo 

de analisar as mediações político-pedagógicas mobilizadas na docência no Serviço Social, 

que tem como característica uma prática crítico-educativa, Faustini et al. (2007) elaboraram 

uma síntese dos pressupostos pedagógicos de uma perspectiva crítica no ensino, que 

descrevemos a seguir de forma resumida: 

1. Horizontalidade na relação pedagógica: há preocupação com “uma relação pedagógica 

horizontalizada oposta à educação bancária tão bem problematizada por Freire” (FAUSTINI 

et al., 2007, p. 195-196). Conscientizando-se de que não é só o aluno que aprende, mas 

também o professor e de que se deve dar importância ao saber do aluno e à viabilização de 

práticas de discussão. 

2. Sala de aula: um lugar de prazer. Há preocupação dos docentes em tornar a sala de aula 

um espaço atraente e prazeroso. Para isso, os docentes afirmam que é necessário utilizar-

se de diversas “metodologias” que prendam a atenção dos alunos, tais como dinâmicas, 

relacionamento entre o cotidiano profissional e a matéria. 

3. Preocupação com a aprendizagem (construção do pensamento pelo aluno): É 

necessidade que haja real preocupação com a motivação do aluno. Trata-se de focar o 

processo de ensino/aprendizagem de modo que a pergunta do docente não seja “como 

ensino”, mas, sim, “como o aluno aprende”.  

4. Aproximação à realidade dos alunos: Para que haja um processo de 

ensino/aprendizagem em uma perspectiva crítica é necessário que o docente aproxime o 

conhecimento à realidade do aluno, ou seja, que o que ele está aprendendo tenha 

significado concreto para na realidade.  

5. Exercício de mobilizações didáticas: Ações devem ser realizadas pelos docentes com a 

finalidade de incentivar pedagogicamente os alunos a se tornarem profissionais críticos, não 

no sentido do senso comum de “ser do contra”, mas na questão do método de trabalho, isto 

é, capazes de ir além das aparências, como capacidades profissionais para extrair a 

essência de seu objeto de trabalho, sem “preconceitos” pessoais. 

6. Exercício de superação do olhar simplificador da realidade: Além de incentivar 

pedagogicamente os alunos a extraírem a “essência” dos objetos, o docente deve esforçar-

se em ser criativo, ou seja, deve buscar a formação de seus alunos em uma perspectiva 

crítica e criativa, tornando-os capazes de dar respostas e propor ações concretas ao 

respeito do que foi revelado.     

Faustini et al. (2007) afirmam que a motivação do aluno no processo de 

ensino/aprendizagem deve ser uma preocupação constante do docente, todavia, apesar da 
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motivação ser um fenômeno interno, ela deve ser promovida em um ambiente “rico e 

estimulador”. 

Outros problemas que desafiam a formação são as questões culturais. Além da 

problemática, o acesso à Universidade “[...] por todas as dificuldades apresentadas no 

ensino médio [...]” (FAUSTINI et al., 2007, p. 199), há, ainda o problema do difícil acesso a 

uma literatura de qualidade, devido aos altos preços dos livros em relação ao poder de 

compra dos alunos, ao mesmo tempo em que, na contramão a mídia e a internet, divulgam 

a sociedade “conhecimentos” não comprometidos com o social, salvo os poucos (em 

quantidade e publicidade) meios de comunicação contra hegemônicos.  

De acordo com Faustini et al. (2007), percebe-se, na atuação docente uma 

preocupação em sensibilizar os alunos para uma atuação profissional abarcada no Projeto 

Ético-Político-Profissional do Serviço Social. Contudo, é necessário avançar para uma 

condição de propiciar não só a sensibilização, mas a materialização deste projeto no 

cotidiano do assistente social, transformando-o em propostas e ações concretas, 

relacionando teoria e prática e não apenas trabalhando questões teóricas de forma abstrata. 

É necessário, também, tornar a sala de aula um ambiente prazeroso para o aluno. É 

importante que o docente esteja atento ao que a turma, mesmo sem falar, deixa 

transparecer pelos movimentos, olhares, comportamentos. Ainda, é mister tornar o aluno 

protagonista, ensinando-lhe aquilo que se apregoa hoje em dia, isto é, aprender a aprender 

e vincular aquilo que se quer ensinar à realidade social do aluno (FAUSTINI et al., 2007).  

Com o objetivo de avaliar como os estudantes e professores dos cursos de Serviço 

Social de cinco IES do estado do Rio de Janeiro concebem a profissão, por entender que 

eles são protagonistas privilegiados do processo de formação e da imagem social da 

profissão, Guerra et al. (2010) constataram que 19% dos discentes de 1° e 8° períodos 

ainda vinculam o Serviço Social às práticas de ajuda, o que, apesar do baixo percentual, 

demonstra que eles não se apropriaram, em seu processo de formação, do atual projeto 

profissional, mantendo as características tradicionais do profissional caritativo.    

Algumas pistas são dadas por Faustini et al. (2007), como contribuição para a 

qualidade do ensino no Serviço Social: definição clara da mediação docente numa 

perspectiva crítica e o protagonismo do aluno; construção coletiva pelos docentes e 

discentes dos planos de aula e programas das disciplinas; construção coletiva entre os 

docentes dos conteúdos, objetivos, procedimentos metodológicos e avaliativos; noção clara 

acerca do que seja uma relação dialógica de ensino; construção de espaços e estratégias 

lúdicas de aprendizagem, articulando-se conhecimento e à realidade do aluno e propiciando 
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a discussão de temáticas referentes à formação; capacitação pedagógica docente de forma 

continuada, alinhada ao projeto profissional. 

Portanto, percebemos que o ensino no Serviço Social aponta alguns avanços em 

relação à sua compreensão de forma mais sistematizada, no entanto, até pela dificuldade 

em encontrarmos na literatura mais pesquisas sobre este tema, parece-nos adequado 

apontar a necessidade de maiores investigações sobre como está ocorrendo o processo de 

ensino/aprendizagem na formação do assistente social, porque, pelo visto, não há clareza 

quanto à profissionalização docente, que deve ser pautada por uma interlocução mais 

intensa com o campo da Educação. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma Educação de acordo com o projeto profissional da categoria requer uma 

didática compatível, que facilite o processo de desalienação e contribua para o 

desenvolvimento de um ser reflexivo e crítico, comprometido com a humanização. Para isso, 

concordamos com Luckesi (1987) que nos aponta compromissos políticos, pedagógicos e 

profissionais necessários à ação didática. 

Em relação aos compromissos políticos da didática, Luckesi (1987, p. 12) enfatiza 

que esta deve estar “[...] direcionada por fins determinados, por compromissos políticos 

claros e explícitos”, e não condicionada apenas por práticas burocráticas e aspectos 

técnicos com um “pano de fundo” de pretenso caráter neutro e a-histórico. 

 Já o compromisso pedagógico da didática, tem a ver com “[...] seu objetivo primeiro 

que é oferecer condições de aprendizagem da maneira mais fácil e mais rica possível” 

(LUCKESI, 1987, p. 13), contendo três pontos básicos: 

1. Compromisso com a formalização da mente: processo de educação intencional que visa 

proporcionar formas criativas de apropriação, análise e compreensão “concreta” das 

“múltiplas determinações” da realidade por meio de intensa disciplina metodológica e 

mental. 

2. Compromisso com os conteúdos: Leva em conta os conteúdos de forma indireta que são 

absorvidos na vida cotidiana (em contato com o mundo), e a apreensão do conhecimento 

acumulado historicamente, agregando cultura e saber às camadas populares e colaborando 

para que estas também construam novos conhecimentos. 

3. Compromisso com o método de abordagem da realidade, direta ou indiretamente: Constitui-

se na utilização de forma direta ou indireta do método dialético, proporcionando aos 
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educandos uma leitura de mundo capaz de identificar seu processo dialético e intervir com 

uma ação transformadora mais efetiva. 

 No tocante ao compromisso profissional da didática, Luckesi (1987) destaca que 

educadores e educandos devem ter muito claros seus objetivos e, sem significar tristeza, 

necessitam empreender muito esforço e disciplina para alcançar bons resultados. O que, no 

caso desta proposta didática, é a transformação social. 

 Por fim, defendemos uma práxis docente que seja conduzida por relações sociais 

horizontais e sem opressão. Que promova uma ação didática crítica e criativa, capaz de 

humanizar a formação da consciência de seus educandos, colaborando para a construção 

de sujeitos comprometidos com uma nova sociedade sem divisão de classes. 
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