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O TRABALHO INTERDISCIPLINAR NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 

SOCIAL (CRAS): uma análise preliminar 

 

Lucélia de Oliveira Silva1 
 
 

RESUMO 
 
O presente ensaio tem como objetivo realizar uma análise 
preliminar sobre a prática interdisciplinar nos Centros de 
Referência da Assistência Social a partir de bibliografia a cerca 
do tema, bem como experiências da autora como assistente 
social de CRAS no período de 2005 a 2007 e como 
coordenadora de CRAS no período de 2008 a 2013. Entender 
a interdisciplinaridade requer um exercício contínuo e 
qualificado de apreensão do objeto de atuação das categorias 
profissionais envolvidas, e de trocas de saberes que qualificam 
a própria intervenção profissional. Esta análise resultou na 
reafirmação do Centro de Referência da Assistência Social 
como espaço privilegiado de intervenção interdisciplinar entre 
Assistentes Sociais e Psicólogos.  
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Assistência Social. 
Serviço Social. Psicologia. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to conduct a preliminary analysis on 
interdisciplinary practice in the Social Assistance Reference 
Centres from literature about the topic as well as experiences of 
the author as a social worker CRAS in the 2005 to 2007 and as 
coordinator of CRAS from 2008 to 2013. Understanding 
interdisciplinarity requires a continuous and qualified exercise of 
seizure of the object of activity of the professional categories 
involved, and knowledge exchange to qualify their professional 
intervention. This analysis resulted in the restatement of the 
Social Assistance Reference Center as a privileged space for 
interdisciplinary intervention among social workers and 
psychologists. 
 
Keywords: Interdisciplinary. Social assistance. Social Service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A consolidação de uma nova institucionalidade no âmbito da Política de 

Assistência Social introduz profundas mudanças nas referências conceituais, na estrutura 

organizativa, na lógica do gerenciamento e controle das ações na área.  

Com a Constituição Federal de 1988 a Assistência Social passa a integrar o tripé 

da Seguridade Social e recebe o “status” de Política Pública, dever do Estado e direito do 

cidadão. A partir destas profundas e importantes transformações há um avanço significativo 

e expressivo na implementação e consolidação desta política enquanto pública e direito do 

cidadão, “cujas ações, visando superar a fragmentação e segmentação, tomam a família 

como estratégia de organização dos serviços, como um dos sujeitos beneficiários da 

assistência social e alvo de trabalho socioeducativo” (TEIXEIRA, 2010, p.287). 

A Política Nacional de Assistência Social de 2004 na perspectiva do Sistema 

Único de Assistência Social- SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo 

e tem como base de organização o território, regulamenta a criação de espaços 

eminentemente públicos, os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e os 

Centros de Referência Especializados da Assistência Social – CREAS, que se constituem 

em portas de entrada da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, respectivamente. Sendo que esta ainda se subdivide em Proteção Social de 

Alta Complexidade. 

Para a operacionalização de cada proteção afiançada é previsto uma equipe de 

referência  

que são aquelas constituídas por servidores efetivos responsáveis pela organização 
e oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e 
especial, levando-se em consideração o número de famílias e indivíduos 
referenciados, o tipo de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos 
usuários. (NOB-RH/SUAS, 2011, p.25) 
 
 

Esta equipe, composta por assistentes sociais e psicólogos, bem como por 

outros profissionais, estabelecidos pela NOB-RH/SUAS obedecendo a hierarquia da 

Proteção, tem o desafio de operacionalizar esta Política, garantindo aos seus usuários o 

acesso aos programas, projetos, serviços e benefícios.   

Dentro do universo das equipes de referência dos CRAS, é que este artigo 

pretende adentrar, realizando uma análise preliminar do trabalho interdisciplinar a partir da 

experiência como assistente social de CRAS no período de 2005 a 2007 e como 
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coordenadora de Centro de Referência no período de 2008 a 2013, embasada na 

bibliografia existente acerca desta temática.  

Tal experiência nos permitiu conhecer e participar de discussões que 

permearam o cotidiano dos profissionais no tocante ao desenvolvimento do trabalho 

interdisciplinar. Tais discussões traziam à tona questões como: Qual o meu papel dentro da 

equipe? Que funções devo desempenhar? Como materializar a interdisciplinaridade no 

desenvolvimento do meu trabalho?    

 Não pretendemos esgotar as discussões acerca desta problemática, mas 

acrescentar análises e reflexões que possam colaborar para o adensamento teórico desta 

questão e assim contribuir para o fortalecimento da intervenção profissional.  

2 INTERDISCIPLINARIDADE: CONCEPÇOES E CONCEITOS 

 

 

Desde meados da década de 60 é crescente o debate que defende a 

necessidade de enfocar a interdisciplinaridade na formação e intervenção profissional. Tal 

fato justifica-se pela crescente fragmentação do saber que “originou profissionais cada vez 

mais especializados, cujas competências isoladas não conseguem atender às exigências e 

complexidades dos problemas atuais” (ELY, 2003, p.114). 

Segundo Lenoir (2005 apud Barbosa 2013) “a palavra interdisciplinaridade 

atravessou fronteiras e, atualmente, dá volta ao planeta [...] a noção de interdisciplinaridade, 

como tantas outras, aliás, é polissêmica [...]”.  Tal polissemia, se não compreendida e 

esclarecida pode causar estragos quanto ao entendimento do conceito e sua aplicação.  

Para que exista interdisciplinaridade a existência de equipes de trabalho é pré-

condição, pois estas são constituídas “por profissionais com qualificações diversas, que 

interagem de forma a estabelecerem uma troca intensa, pautada em objetivos comuns, com 

interdependência, coesão e cooperação” (ELY, 2003, p.114).  

Em tal relação deve predominar o diálogo e o respeito, pois cada profissional 

dentro do seu saber teórico-metodológico tem muito a contribuir com a totalidade da 

intervenção. Assim, 

 

o conhecimento interdisciplinar deve ser a lógica da descoberta, uma abertura 
recíproca, uma comunicação entre os domínios do saber, deveria ser uma atitude, 
que levaria o perito a reconhecer os limites do seu saber para receber contribuições 
de outras disciplinas. Toda ciência seria complementada por outra e a separação 
entre as ciências seria substituída por objetivos mútuos. Cada disciplina dá sua 
contribuição preservando a integridade de seus métodos e de seus conceitos.  
(SAMPAIO, 1989, p. 83 apud ELY, 2003, p. 115) 
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Porém para que esta troca de saberes aconteça nos deparamos com entraves e 

desafios que vão além da  

 

gestão do trabalho em seu sentido mais amplo, que contemple ao menos três 
dimensões indissociáveis: as atividades exercidas pelas (os) trabalhadores(as), as 
condições materiais, institucionais, físicas e financeiras, e os meios e instrumentos 
necessários ao seu exercício. A garantia e articulação dessas dimensões são 
fundamentais para que os (as) trabalhadores (as) possam atuar na perspectiva de 
efetivar a política de Assistência Social e materializar o acesso da população aos 
direitos sociais. (CFESS, 2013, p. 4). 
 
 

A estes entraves e desafios acrescentamos as vaidades pessoais existentes 

entre os profissionais, no sentido de que estes se consideram detentores do saber, e 

fecham-se à socialização do conhecimento e à beleza da descoberta. Neste sentido  

 

mais importante do que defini-la, porque o próprio ato de definir estabelece 
barreiras, é refletir sobre as atitudes que se constituem como interdisciplinares: 
atitude de humildade diante dos limites do saber próprio e do próprio saber, sem 
deixar que ela se torne um limite; a atitude de espera diante do já estabelecido para 
que a dúvida apareça e o novo germine; a atitude de deslumbramento ante a 
possibilidade de superar outros desafios; a atitude de respeito ao olhar o velho como 
novo, ao olhar o outro e reconhecê-lo, reconhecendo-se; a atitude de cooperação 
que conduz às parcerias, às trocas, aos encontros, mais das pessoas que das 
disciplinas, que propiciam as transformações, razão de ser da interdisciplinaridade. 
Mais que um fazer, é paixão por aprender, compartilhar e ir além [...]. (TRINDADE, 
2008, p. 66 apud MAIA, 2010, p.15). 

 
 

Para Fazenda (2002, p. 38 apud MAIA, 2010, p.16) “ser interdisciplinar é superar 

a visão fragmentada não só das disciplinas, mas de nós mesmos e da realidade que nos 

cerca, visão esta que foi condicionada pelo raciocínio técnico”.  

Desta forma as considerações de Fazenda (2002) sinalizam algumas possíveis 

respostas às questões apresentadas. É preciso que cada profissional desta equipe 

interdisciplinar busque a superação da fragmentação de si mesmo, da realidade que 

intervém e especialmente do sujeito alvo desta intervenção, bem como ter clareza do seu 

objeto de intervenção, entendendo que 

 

uma atuação interdisciplinar é, portanto aquela que possibilita a interlocução 
horizontal entre os diversos saberes e práticas, sem desconsiderar as 
particularidades de cada profissão, nem a natureza da contribuição de cada um dos 
sujeitos [...] trabalhar em uma equipe interdisciplinar em minha opinião, significa, 
antes de tudo, compreender exatamente, em que consiste o objeto de intervenção 
de cada profissional integrante desse tipo de equipe. (FAZENDA, 2013, p.39 apud 
BARBOSA; BRISOLA, 2013, p. 204). 

 

Desta citação podemos inferir que somente com a apreensão do seu objeto de 

intervenção de forma apropriada, o profissional terá respondido seus questionamentos. Tal 

apreensão a nosso ver passa por uma capacitação continuada, além da criação de 
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estratégias, que possibilitem “a discussão e reflexão dos referenciais teóricos e 

metodológicos que subsidiam o trabalho profissional e propiciem avanços efetivos, 

considerando as especificidades das demandas, das equipes e dos profissionais” (CFESS, 

2013, p. 26). 

 

 

3 O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO ESPAÇO DE 

ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR ENTRE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS 

 

O Centro de Referência da Assistência Social é responsável pela oferta de 

serviços de proteção social básica e pela coordenação desta oferta dentro do seu território 

de abrangência.  É conceituado como 

unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores 
índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, 
programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. 
(BRASIL, 2013, art. 6-C, §1) 

 

Nesta unidade pública é ofertado o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF), principal serviço de proteção básica que 

consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de 
fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, 
promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua 
qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das 
famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações 
de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social do PAIF deve utilizar-se 
também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de 
modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias 
usuárias do serviço. As ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico. 
(BRASIL, 2009, p. 6). 
 

 

A este serviço somam-se o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(SCFV) e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e 

idosas, que devem ser organizados em articulação com o Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família e a ele ser referenciado. 

Segundo a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos – NOB RH/SUAS 

(2011) as equipes de referência dos CRAS para operacionalização dos programas, projetos, 

serviços e benefícios, devem ser assim constituídas, como demonstra o quadro abaixo. 

 

Quadro 1 – Equipe de Referência do CRAS 
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Pequeno Porte I Pequeno Porte II 
Médio, Grande. Metrópole e 

DF 

Até 2.500 famílias 

referenciadas 

Até 3.500 famílias 

referenciadas 

A cada 5.000 mil famílias 

referenciadas 

2 técnicos de nível superior, 

sendo um profissional 

assistente social e outro 

preferencialmente psicólogo 

3 técnicos de nível superior, 

sendo dois profissionais 

assistentes sociais e 

preferencialmente um 

psicólogo 

4 técnicos de nível superior, 

sendo dois profissionais 

assistentes sociais, um 

psicólogo e um profissional 

que compõem o SUAS. 

2 técnicos de nível médio 3 técnicos de nível médio 4 técnicos de nível médio 

Fonte: NOB -RH/SUAS, 2011, p. 30 

 

A resolução nº17 de 20 de junho de 2011, do Conselho Nacional de Assistência 

Social acrescenta novas categorias profissionais de nível superior às equipes de referência, 

considerando as especificidades e particularidades locais e regionais, do território e dos 

usuários, com o propósito de aprimoramento e qualificação dos serviços socioassistenciais. 

Com isto as equipes de referência ficam mais enriquecidas, pois novos saberes 

e olhares são incorporados permitindo análises ampliadas “com base nas demandas postas 

cotidianamente pela realidade” (CFESS, 2013, p.10). 

Portanto o Centro de Referência da Assistência Social é um espaço privilegiado 

de ação interdisciplinar que requer  

a realização permanente de reuniões e debates conjuntos de planejamento a fim de 
estabelecer as particularidades da intervenção profissional, bem como definir as 
competências e habilidades profissionais em função das demandas sociais e das 
especificidades do trabalho. (CFESS, 2007, p. 39) 

 

Tal reflexão e diálogo são imprescindíveis, para que cada profissional dentro da 

sua área de saber e de acordo com sua competência e habilidade  

Desta forma, para que esta operacionalização se concretize de fato, é 

necessário um movimento de cooperação, diálogo e respeito contínuo que contribua para a 

definição de competências e responsabilidades de cada membro da equipe, no sentido de 

identificação de papéis e atribuições, “de modo a estabelecer objetivamente quem, dentro 

da equipe multidisciplinar, encarrega-se de determinadas tarefas” (CFESS, 2013, p.28). 

 

 

4 CONCLUSÃO 
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Assimilar a interdisciplinaridade e concretizá-la na prática é um grande desafio. 

Porém é uma apreensão necessária e urgente para que os profissionais possam construir 

uma “práxis mais reflexiva e coletiva que leve à consolidação da política de assistência 

social como direito” (BARBOSA; BRISOLA, 2013, p. 208). 

Não pretendemos com tais reflexões esconder ou mascarar a existência de 

conflitos, incertezas, indecisões e até mesmo incoerências na implementação desta prática. 

Contudo, temos a convicção de que é uma construção possível e de que muito temos 

avançado neste caminho. Entendemos que  

 

as abordagens das profissões podem somar-se com o intuito de assegurar uma 
intervenção interdisciplinar capaz de responder a demandas individuais e coletivas, 
com vistas a defender a construção de uma sociedade livre de todas as formas de 
violência e de exploração de classe, gênero, etnia e orientação sexual. (CFESS, 
2013, p.25). 
 
 

Portanto, os assistentes sociais e psicólogos dos CRAS devem ter claro que o 

trabalho em equipe deve buscar identificar os papéis, atribuições e competências, “de modo 

a estabelecer o domínio de cada campo de atuação, embora devam em conjunto criar 

propostas de trabalho que não fragmente o sujeito”. (TEIXEIRA, 2013, p. 134). 

Por fim esperamos que este ensaio possa suscitar novas reflexões e análises, 

que contribuam para a criação de ações coletivas de resistência e enfrentamento às 

situações citadas anteriormente, com vistas a assegurar a construção de um “projeto ético e 

sociopolítico” (CFESS, 2013) que assegure uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BARBOSA, J. Alves; BRISOLA, Elisa Mª A. Interdisciplinaridade: A percepção dos 
Trabalhadores Sociais dos Centros de Referência da Assistência Social. UEPG. Letras 
e Artes, Ponta Grossa, 2013, p. 197-209. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: 1988, Brasília, 2008. 
 
_________. Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução nº 17. Brasília: 
MDS/CNAS, Jun 2011. 
 
_________. Lei Orgânica da Assistência Social: Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara 2013, 156 p. (Série Legislação, nº 111) 



 
8 

 
 

 
                  

 
_________. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. NOB-RH/SUAS: 
Anotada e comentada. Brasília: MDS/SNAS, 2001. 147 p. (Reimpresso em 2013) 
 
_________. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS). Brasília: MDS/SNAS, 2004. 
 
_________. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Resolução nº 109, de 
11 de novembro de 2009. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Brasília: 
publicada no Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 25 nov. 2009. 
 
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Parâmetros para atuação de assistentes 
sociais e psicólogos (as) na Política de Assistência Social / Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). -- Brasília, CFP/CFESS, 
2007. 52 p. 
 
_________.Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência 
Social. Brasília, 2013 reimpressão. (Série: Trabalho e Projeto Profissional nas Políticas 
Públicas). 
 
MAIA, Rosangela Mª de A. A interdisciplinaridade como eixo de atuação/intervenção da 
equipe do Programa de Proteção. Monografia (Especialização em Direitos) – Universidade 
Católica de Brasília, 2010, p. 12-19 
 
TEIXEIRA, Solange Maria. A Família na Política de Assistência Social: concepções e as 
tendências do trabalho social com família nos CRAS de Teresina. Teresina: EDUFPI, 2013, 
217 p. 
 
TEIXEIRA, Solange Maria. Trabalho Interdisciplinar nos CRAS: um novo enfoque e trato 
à pobreza? Porto Alegre, Textos e Contextos, v.9, n. 2, p.286-297, ago./dez. 2010 
 
 

 
 
 

 


