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A INTERDISCIPLINARIDADE NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: a intervenção do assistente social 

 

Ediane Moura Jorge1 
 
 

RESUMO 
 
O artigo apresenta uma reflexão sobre a intervenção 
interdisciplinar no Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social-CREAS como uma experiência da troca de 
saberes para a transformação social e a intervenção do assistente 
social numa perspectiva de interdisciplinaridade, uma intervenção 
dialogada com outros saberes.  
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Intervenção interdisciplinar. 
Intervenção profissional. 
  
ABSTRACT 
 
The article focuses on interdisciplinary intervention in Specialized 
Reference Center for Social Assistance CREAS as an experience 
of the exchange of knowledge for social transformation and the 
intervention of the social worker in an interdisciplinary perspective, 
a dialogue-based intervention with other knowledge. 
 
Keywords: Interdisciplinarity. Interdisciplinary intervention. 
Professional intervention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O campo da intervenção profissional no espaço sócio ocupacional de uma Política 

Pública, da Assistência Social, nos possibilita a busca de várias reflexões. Uma destas 

reflexões nos leva à investigação da interdisciplinaridade e à compreensão da intervenção do 

assistente social, na relação com outros saberes profissionais no espaço sócio ocupacional do 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS. 

 O Sistema Único de Assistência Social-SUAS vem direcionando e organizando as 

ações desenvolvidas no Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS. 

Porém, no campo das intervenções da prática profissional encontram-se desafios à execução 

dessas ações, bem como para o efetivo acompanhamento e respostas adequadas às variadas 

expressões da “Questão Social”. 

Ao trabalhar como assistente social, na área da Política de Assistência Social, no 

município de Benevides-Pará-Brasil, vivenciamos as dificuldades dos profissionais no campo da 

intervenção interdisciplinar no CREAS. Ao desenvolver os trabalhos com famílias e indivíduos 

que possuem demandas de violações de direitos graves como abuso sexual, violência 

doméstica, tráfico de pessoas, trabalho infantil, situação de usos de drogas ilícitas, situações de 

abordagem de rua, acompanhamento de medidas socioeducativas, racismo, homofobia e 

outros, verificamos que neste espaço sócio ocupacional surgem demandas que trazem novos 

desafios e requisições aos assistentes sociais trabalhadores do CREAS. Exige-se amplo 

domínio de temas complexos e variados relacionados às violências, violações de direitos 

individuais e sociais, e amplo conhecimento das políticas sociais brasileiras. 

Diante da diversidade de temas complexos relacionados às diferentes formas de 

expressão da violência são necessários conhecimentos específicos para as intervenções 

profissionais durante os atendimentos interdisciplinares no CREAS. Intervir nesta complexidade 

no decorrer do desenvolvimento do trabalho e a dificuldade de apresentar respostas mais 

efetivas às famílias e indivíduos atendidos no Centro nos levaram a refletir sobre o Serviço 

Social e a sua atuação interdisciplinar neste espaço sócio ocupacional do CREAS. Um espaço 
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onde psicólogos, pedagogos, advogados, assistentes sociais2 e etc. passaram a desenvolver 

uma relação determinada como interdisciplinar. 

 

Assim, buscamos refletir neste artigo sobre algumas mediações necessárias para o 

alcance de resultados no campo do diálogo com outros saberes profissionais, e outras 

possibilidades às variadas expressões da questão social em suas particularidades e 

singularidades. Almejamos poder contribuir com o debate interdisciplinar na finalidade de 

possibilitar o diálogo entre experiências que ponderem uma transformação social. A ideia é 

refletir sobre a intervenção do assistente social numa perspectiva de interdisciplinaridade, e 

refletir sobre os caminhos ou direções ideo-políticas que os profissionais do Serviço Social têm 

desenvolvido durante a sua intervenção dialogada com outros saberes.  

 

 

2. A INTERVENÇÃO PROFISSIONAL NO CREAS 

 

 

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS é uma unidade 

pública responsável pelos serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade, 

segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassitenciais (CNAS, 2009). 

 

[...] organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter 
especializado, que requerem maior estruturação técnica e operativa, com 
competências e atribuições definidas, destinados ao atendimento a 
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por violação de 
direitos [...] (ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, 2011, p. 20). 

 

Os serviços oferecidos são os de proteção e atendimento especializado às famílias 

e indivíduos; especializado em abordagem social; proteção social a adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à 

comunidade; proteção social especial para pessoas com deficiência e idosas; e o atendimento 

especializado para pessoas em situação de rua.  

Estes serviços possuem um caráter especializado que requerem maior estruturação 

técnica e operativa dos profissionais chamados a intervirem neste espaço. Assim, 
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socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
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considerando-se a assistência social como uma política pública de intenso domínio político e 

prático do Serviço Social brasileiro, com a implementação e gestão do Sistema Único de 

Assistência Social-SUAS, a partir do ano de 2004, houve um aumento do número de 

profissionais neste espaço sócio ocupacional. 

Psicólogos, pedagogos, advogados, assistentes sociais3 e etc. passaram a 

desenvolver uma relação determinada como interdisciplinar no CREAS, a nosso ver, essa 

relação vem diluindo fronteiras entre disciplinas e suas formações. Rompendo fronteiras entre 

as áreas do conhecimento, do ensino e da prática. Todavia, ao mesmo tempo que percebemos 

o rompimento de barreiras, de cercas, percebemos as inseguranças e confrontos entre 

abordagens, entre poderes, entre conhecimentos/saberes. 

Essa reunião de profissionais especializados para intervir na realidade revela uma 

necessidade de pensar e executar ações coletivas, e assim, na dimensão da ação profissional 

aparecem dúvidas e indeterminações sobre o fazer-com-o-outro.  

Portanto, quais mediações são necessárias no desenvolvimento dessa intervenção 

interdisciplinar?  Os guias de orientação do governo sobre o trabalho no CREAS dizem sobre a 

pressuposição de se utilizarem diversas metodologias de trabalho para o êxito na intervenção 

junto as famílias atendidas. Porém, os guias não especificam reflexões teóricas, metodológicas 

e ético-políticas para apoio às intervenções ditas interdisciplinares. 

 Assim, a relação de troca entre saberes, aparece como uma necessidade de se 

descobrir e forjar fissuras em práticas petrificadas, rompendo relações de saber-poder 

hegemônicos (FOUCAULT, 2014), hierarquizados e alienados para uma intervenção que 

busque ações transformadoras para a sociedade e que culminem para um objetivo comum nas 

relações interdisciplinares. 

 

 

3. A INTERDISCIPLINARIDADE E A INTERVENÇÃO DO ASSISENTE SOCIAL 

O campo da interdisciplinaridade na assistência social nos faz buscar compreender 

melhor a intervenção do assistente social na relação com outros saberes profissionais no 

espaço do Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS, sendo que esta 

relação exige abertura e atitude na direção do inter. 

                                                           
3
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as categorias profissionais de nível superior para atender as especificidades dos serviços 
socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
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[...] trata-se de exigência absolutamente fundamental e diretamente relacionada à 
concepção de saber como espaço do múltiplo, do encontro dos signos, além de 
alimentada também por uma nova concepção de profissionais. Nossas formações 
profissionais básicas não devem nos dividir, mas, pelo contrário, nos proporcionar os 
fundamentos para a construção do saber coletivo (MARTINELLI, 2001, p. 149). 

 

O nosso recorte ao falar da perspectiva de interdisciplinaridade que está presente 

no CREAS é por considerar que é múltipla a possibilidade de intervenção nesse espaço. A troca 

de saberes entre os profissionais torna possível descobrir novos caminhos na relação entre o 

uno e o múltiplo. 

Considerando o Serviço Social uma profissão que - por seus fundamentos teóricos e 

metodológicos é uma profissão que possui expresso um projeto ético-político de transformação 

social – por seu movimento e intervenção na realidade social, torna-se uma profissão aberta ao 

diálogo e à troca de saberes. Portanto,  

 

[...] A interdisciplinaridade enriquece-o e flexiona-o, no sentido de romper com a 
univocidade do discurso, de teoria, para abrir-se à interlocução diferenciada com outros. 
Isto significa romper com dogmatismos, muitas vezes cultivados no interior da profissão 
[...] (RODRIGUES ON, 2001, p. 157). 

 

Nesse contexto é que consideramos importante problematizar e refletir sobre quais 

embasamentos teórico-metodológicos e ideológicos os profissionais vêm pautando a sua 

intervenção? Assim, ao analisar a relação interdisciplinar vale ressaltar 

 

[...] se o produto final do trabalho do assistente social consiste em provocar alterações 
no cotidiano dos segmentos que o procuram, os instrumentos e técnicas a serem 
utilizados podem variar, porém devem estar adequados para proporcionar os resultados 
concretos esperados. Para tanto, as ações instrumentais – mobilização de meios para o 
alcance de objetivos imediatos – são, não apenas suficientes como necessárias 
(GUERRA, 1999, p. 157). 

 

Cabe problematizar se esses instrumentais proporcionam o alcance das 

capacidades de intervenção na realidade social, utilizados efetivamente para desenvolver 

experiências que caminhem na transformação social das situações de violências por meio dos 

atendimentos interdisciplinares no CREAS. Torna-se necessário compreender se o assistente 

social concretiza sua instrumentalidade numa direção que conserva e reproduz aspectos do 

modo de ser capitalista, quanto os nega e supera (GUERRA, 1999). Junta-se a esta 

problematização a necessidade de refletir a intervenção interdisciplinar, e conceituando o 
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atendimento numa abordagem interdisciplinar temos que buscar discorrer sobre a categoria 

interdisciplinaridade. 

Portanto, a interdisciplinaridade se torna um conceito de análise, porque trata de 

como o assistente social utiliza ou incorpora esse conhecimento à sua práxis, e como se dá a 

relação e encontro com outros saberes profissionais, sendo a interdisciplinaridade entendida 

 

[...] é entendida aqui como estrutural, havendo reciprocidade, enriquecimento mútuo, 
com uma tendência à horizontalização das relações de poder entre os campos 
implicados. Exige a identificação de uma problemática comum, com levantamento de 
uma axiomática teórica e/ou política básica e de uma plataforma de trabalho conjunto, 
colocando-se em comum os princípios e os conceitos fundamentais, esforçando-se para 
uma decodificação recíproca da significação, das diferenças e convergências desses 
conceitos e, assim, gerando uma fecundação e aprendizagem mútua, que não se efetua 
por simples adição ou mistura, mas por uma recombinação dos elementos internos 
(VASCONCELOS, 2002, p. 47). 

 

No Brasil o debate sobre a interdisciplinaridade chega na década de 70, 

inicialmente trazendo a discussão para o campo filosófico, com Japiassu (1976), e 

expandindo-se para os campos educacionais com Fazenda (1996). Buscava-se a 

sua sistematização como teoria do conhecimento. 

Segundo o debate da UNESCO em simpósio internacional na metade da década de 

80, sobre os fundamentos da interdisciplinaridade (UNESCO, 1985) temos 

 

O século XIX e início do XX foram marcados pelo aprofundamento, diversificação e 
especialização da cada vez mais perto área do pensamento. Ele mostrou uma variedade 
de disciplinas enriquecido quase independentemente umas das outras e foram divididos 
às vezes sub-disciplinas claramente dividido. No século XX, especialmente em sua 
segunda metade, as descobertas unificadoras da ciência, já começou no século 
passado, o desenvolvimento da epistemologia e quebrando os limites impostos pela 
complexidade das áreas têm cada vez levado os homens da ciência e filósofos do 
conhecimento a considerar a unidade essencial de diversas áreas e objetos da ciência. 
Esta crença na unidade ontológica da ciência tornou-se uma convicção cada vez mais 
profunda, que é a base epistemológica da interdisciplinaridade. 

 

Ivani Fazenda (2012) discorre sobre a interdisciplinaridade 

contextualizando-a em uma crise de paradigmas da Ciência Moderna, dividindo 

este movimento histórico de busca de uma perspectiva de interdisciplinaridade em 

três décadas: 1970, 1980 e 1990. Traça o seguinte perfil para esse movimento: 

“1970 – em busca de uma explicitação filosófica; 1980 - em busca de uma diretriz 

sociológica; 1990 - em busca de um projeto antropológico” (FAZENDA, 2012, p. 

17). 
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Ivani traduz um movimento que em síntese procurava, respectivamente, 

definir, explicitar um método e construir uma teoria para interdisciplinaridade. 

Portanto, descobriremos o campo da interdisciplinaridade como movimento dialético 

e interativo na intervenção da realidade e nas relações sociais. Considerando a mesma como 

uma tomada de posição ontológica na direção do saber fazer-com-o-outro, da construção do ser 

social, comunicando-se durante o processo de trabalho e de divisão de saberes. 

Assim, os assistentes sociais vêm exercendo sua intervenção diante dos conflitos e 

processos de hierarquização de poderes e saberes numa inserção histórica na divisão social e 

técnica do trabalho, e tem desenvolvido experiências colaborativas e flexíveis entre os 

profissionais do CREAS que os levam a dialogarem sobre seus princípios e conceitos 

fundamentais do exercício profissional.  

O encontro e diálogo entre disciplinas exige um estar aberto a outra possibilidade de 

interação entre profissionais, motiva que estes profissionais estejam em constante diálogo 

sobre estratégias à intervenção em determinada situação apresentada pelo público do 

atendimento no serviço. Assim, exercer interdisciplinaridade requer uma reciclagem continuada 

e uma abertura a compreensão do mundo por outros olhares.  

 

O homem está no mundo, e pelo próprio fato de estar no mundo, ser agente e sujeito do 
próprio mundo, e deste mundo ser múltiplo e não uno, torna-se necessário que o homem 
o conheça em suas múltiplas e variadas formas, para que possa compreendê-lo e 
modificá-lo (FAZENDA, 1996, p. 47). 

 

Significa analisar a perspectiva da interdisciplinaridade como um fazer-

com-o-outro, uma forma de compreender e explicar o mundo. Portanto, não sendo 

fixas as relações homem e mundo, as relações em um dado espaço profissional, 

também, requerem um olhar múltiplo e uno sobre a realidade na qual se pretende 

intervir. 

Assim, segundo Mota (2008, p. 195) a dimensão e complexidade dos riscos sociais 

e violações de direitos como demandas do CREAS exigem respostas e apresentam desafios 

aos assistentes sociais como  

 

[...] romperem com as consequências da divisão social e técnica do trabalho, 
cristalizadas nas especialidades acadêmicas para estabelecer articulações e construir 
referências teórico-metodológicas e técnico-operativas que busquem romper com as 
visões e abordagens fragmentárias dos riscos e vulnerabilidades em prol de uma 
intervenção qualificada, crítica e politicamente compromissada. 
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Compreender a capacidade crítica e interdisciplinar que os assistentes sociais têm 

desenvolvido no CREAS requer analisar as realidades dos usuários no contexto de violência e 

da luta de classes no sistema do capital, exige uma aproximação da superação da alienação e 

da emancipação dos mesmos. Exige um projeto de classe, uma perspectiva crítica ao olhar a 

realidade de maneira dialética. 

 

 [...] Pensamento de Marx não é um saber desinteressado; é perpassado por um projeto 
político de classe, por juízos de valor, por uma projeção social que supõe a 
transformação revolucionária da ordem social burguesa, e tal posicionamento é por ele 
assumido plenamente. Ao valorar a realidade, indagando radicalmente sobre as 
possiblidades de sua transformação, interfere na consciência dos homens. 
[...] É a perspectiva ontológica contida no seu método crítico-dialético-materialista que 
lhe permite analisar a história como processo (BARROCO, 2007, p. 196). 

 

Olhar através do marxismo permite uma interação dialética entre disciplinas e 

suscita uma mudança de atitude sobre o mundo, favorece a inquietação para a busca de 

transformação. Diríamos que a interdisciplinaridade requer uma mudança de atitude. Assim, 

considerar que na interação profissional se desenvolva um diálogo entre saberes, supõe uma 

tomada de atitude dos profissionais, uma inter-subjetividade entre os pares na direção de um 

trabalho com objetivos comuns no CREAS. 

 

 [...], ter-se-ia uma relação de reciprocidade, de mutualidade, ou melhor, dizendo, um 
regime de co-propriedade que iria possibilitar o diálogo entre os interessados. Neste 
sentido, pode dizer-se que a interdisciplinaridade depende basicamente de uma atitude. 
Nela a colaboração entre as diversas disciplinas conduz a uma “interação”, a uma 
intersubjetividade como única possibilidade de efetivação de um trabalho interdisciplinar 

(FAZENDA, 1996, p. 39). 

 

As singularidades das demandas relacionadas à violência exigem da equipe 

profissional metodologias de trabalho especializadas e estratégias de atendimento particulares 

a cada situação específica de violência de direitos atendida, seja abuso sexual ou violência 

doméstica, por exemplo.  

O desenvolvimento do trabalho no CREAS é dialético e seu movimento combina 

com a proposta de pensar o fazer-com-o-outro uma relação interdisciplinar que caminhe para a 

transformação de uma sociedade com equidade e leva-nos a uma compreensão de que 

há uma coexistência entre saberes sobre o mundo. E estes, mesmo sendo 

diferentes, contrários, poderão desenvolver uma unidade na multiplicidade. A 

interdisciplinaridade possibilita essa coexistência. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Importante observar que uma intervenção que conheça a sua realidade 

social pode contribuir para fortalecer por meio dos serviços sociassistenciais no 

campo da polít ica de assistência social o reconhecimento e a junção de forças 

entre interações dos saberes, unindo-os num mesmo propósito, talvez o de construir 

novas formas políticas de resistência que envolvam disputas ideológicas e troca de 

experiências concretas, fortalecendo a intervenção interdisciplinar e propondo alternativas a 

esta política.  

Num momento histórico de valorização do capital f inanceiro, em 

detrimento da valorização das relações humanas, que traz consequências e 

desafios à conjuntura do exercício profissional do assistente social. Destacamos 

aqui a importância de uma intervenção que proporcione pensar uma outra forma de 

sociabilidade, dialogando entre saberes. 

Trabalhar no Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS 

requer experimentar a complexidade das demandas postas a intervenção profissional e exige 

um domínio teórico e uma competência profissional em dias de luta contra hegemônica à 

valorização do capital em detrimento da equidade social. Percebemos que a racionalidade do 

capitalismo tem invadido o campo desta política com justificativas baseadas em teorias 

positivistas. Este contexto histórico exigirá aos profissionais um compromisso com a auto 

formação e a prática profissional voltadas a uma perspectiva crítica, histórica, da luta de classes 

e de uma atitude aberta à interdisciplinaridade que vise transformações concretas. 
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