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Quando pensamos e falamos em uma atuação 
interdisciplinar, logo pressupõe-se uma equipe 
de profissionais de diferentes formações atuando 
conjuntamente com propósitos comuns. Mas para 
que isso ocorra é necessário que cada profissional 
consiga, antes de tudo, compreender qual o objeto 
de intervenção de cada profissional envolvida (o) na 
equipe.

Neste espaço, portanto, a interlocução deve ser 
horizontal entre os diversos saberes e práticas 
(VASCONCELOS, 2002), sem desconsiderar as 
especificidades de cada profissão, valorizando a 
contribuição de cada uma (um) das (dos) profissionais 
que compõem a equipe. Porém, ao mencionarmos 
a importância de uma relação horizontal, devemos 
nos atentar que ela não é assim tão simples. 

Por isso, é de extrema relevância que nas 
instituições se criem ambientes democráticos, 
plurais e permanentes nos núcleos das equipes 
interdisciplinares, para que assim possam 
conjuntamente planejar as suas ações e possibilitar 
um debate franco e seguro sobre os limites e 
potencialidades da intervenção de cada profissional. 

É neste momento de troca fundamental, que os 
profissionais avançam em ações de fato horizontais 
e, por conseguinte, interdisciplinares.

Podemos utilizar, como exemplo de atuação 
interdisciplinar, o CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social), um serviço 
socioassistencial que compõe o sistema de 
proteção social da Política de Assistência Social. 
Conforme a NOB-RH/SUAS, a composição da 
equipe de referência dos CREAS deve ter no mínimo 
os seguintes profissionais: assistentes sociais, 
psicólogos, pedagogos e advogados de acordo 
com o tamanho do município e as necessidades 
de atendimento à população. É muito comum que 
no trabalho desenvolvido estes profissionais sejam 
provocados, ou até mesmo por decisão dos próprios 
profissionais, sejam elaborados documentos com 
opiniões técnicas emitidas conjuntamente com o 
objetivo de atender as necessidades trazidas pelas 
(pelos) usuárias (os) do serviço.

Entretanto, é indispensável que nos reportemos 
às normativas profissionais que regem o exercício 
profissional, com um olhar mais direcionado à 
atuação interdisciplinar. Destacamos, entre elas, 
essencialmente a Lei Federal nº 8662/1993, que 
regulamenta a profissão e define as atribuições e 
competências de assistentes sociais; o Código de 
Ética Profissional que prevê um capítulo exclusivo 
sobre o sigilo profissional, entre outras.

Mas aqui, buscaremos evidenciar a atuação 
interdisciplinar articulada da Resolução CFESS 
nº 557/2009 que dispõe sobre a emissão de 
pareceres, laudos, opiniões técnicas conjuntos 
entre o/a assistente social e outros profissionais. 
Primeiramente, chamamos a atenção para a 
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pertinência da elaboração da resolução evidenciada, 
que demonstra em sua parte introdutória argumentos 
essenciais para tal normatização:

Assim podemos compreender que, mesmo em um 
espaço de trabalho interdisciplinar, os conhecimentos 
disciplinares pelos profissionais de diferentes áreas 
são distintos e por isso se complementam quando 
são aplicados conjuntamente. Contudo, nem sempre 
é possível um consenso entre os diferentes sujeitos. 
E mesmo havendo consenso em determinadas 
situações, a construção deste consenso se dá de 
formas distintas de conhecer e intervir sobre a 
realidade.

Oportuno destacar o Parecer Jurídico nº 27/98 da 
assessora jurídica do CFESS Sylvia Helena Terra e sua 
importante contribuição quanto à diferenciação dos 
artigos 4º e 5º da Lei de regulamentação da profissão. 
A autora do parecer manifesta o entendimento 
quanto ao artigo 4º como competências genéricas, 
sendo que qualquer profissional poderia executá-las. 
Já o artigo 5º expressa as atribuições privativas, estas 
reservadas apenas aos profissionais com formação 
em Serviço Social e devidamente habilitados.

Portanto, salientamos que a elaboração de 
pareceres, laudos, perícias e informações técnicas 
sobre matéria de Serviço Social é atribuição 
privativa da (do) assistente social, que deve ter sua 
autonomia resguardada para tanto, assim como 
observar os limites legais, técnicos e normativos das 
outras profissões. A Resolução CFESS nº 557/2009 
é explícita sobre isso e traz algumas orientações 
pertinentes:

Considerando ser inadmissível, juridicamente, 
que em uma mesma manifestação técnica, 
tenha consignado o entendimento conjunto 
de duas áreas profissionais regulamentadas, 
sem que se delimite o objeto de cada uma, 
tendo em vista, inclusive, as atribuições 
privativas de cada profissão;

“[...] a atribuição é faculdade inerente à 
profissão, e por isto mesmo o exercício 
daquelas atividades especificadas pelo 
artigo 5º da lei 8662/93, são prerrogativas 

do assistente social, e, consequentemente, 
somente ele poderá executá-las. A 
competência, de outra sorte se insere na 
capacidade de apreciar e dar resolutividade a 
determinado assunto. É habilidade e aptidão 
para resolver determinada questão.” (TERRA, 
1998, p.3)

Art. 4° -  Ao atuar em equipes multiprofissionais, 
o assistente social deverá garantir a 
especificidade de sua área de atuação.

Parágrafo primeiro - O entendimento ou 
opinião técnica do assistente social sobre 
o objeto da intervenção conjunta com 
outra categoria profissional e/ ou equipe 
multiprofissional, deve destacar a sua 
área de conhecimento separadamente, 
delimitar o âmbito de sua atuação, seu 
objeto, instrumentos utilizados, análise 
social e outros componentes que devem 
estar contemplados na opinião técnica.

Parágrafo segundo - O assistente social 
deverá emitir sua opinião técnica somente 
sobre o que é de sua área de atuação e 
de sua atribuição legal, para qual está 
habilitado e autorizado a exercer, assinando 
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Portanto, a referida normativa atinge assistentes 
sociais no exercício das mais diferentes funções, 
destacando a necessidade de apresentação das 
especificidades da profissão, mesmo na atuação 
interdisciplinar. Isso porque cada profissão é 
munida de saber teórico e técnico específico de sua 
formação. Desse modo, a emissão de documentação 
profissional sem esse destaque pode suscitar 
elementos de exercício ilegal de outras profissões, 
entre inúmeros prejuízos para a qualidade dos 
serviços prestados.

Quer-se afirmar aqui que a responsabilidade 
ética e técnica sobre atendimentos e produção 
de documentos, tais como laudos, pareceres e 
opiniões técnicas é conferida àquela (e) profissional 
que realizou essas atividades, em atenção 
ao conhecimento específico que lhe confere 
legitimidade para ocupar tal função.

É fundamental destacar que a própria Resolução 
CFESS 557/2009, no Art. 3º, aponta que, sempre 
que possível, a (o) assistente social deve integrar 
equipes multiprofissionais, assim como incentivar 
e estimular o trabalho interdisciplinar. O que se 
pretende com esta resolução é demarcar as 
intervenções da (do) assistente social, a partir de 

e identificando seu número de inscrição 
no Conselho Regional de Serviço Social.

Parágrafo terceiro - No atendimento 
multiprofissional a avaliação e discussão 
da situação poderá ser multiprofissional, 
respeitando a conclusão manifestada 
por escrito pelo assistente social, que 
tem seu âmbito de intervenção nas suas 
atribuições privativas.

uma atuação com competência técnica, teórico-
metodológica e ético-política.1

Sobre os princípios das dimensões teórico-
metodológicas, ético-política e técnico-operativa, 
sintetizamos o que Iamamoto (2004) menciona:

● Competência teórico-metodológica – o 
profissional deve ser qualificado para conhecer 
a realidade social, política, econômica e cultural 
com a qual trabalha. Para isso, faz-se necessário 
um intenso rigor teórico e metodológico, que 
lhe permita enxergar a dinâmica da sociedade 
para além dos fenômenos aparentes, buscando 
apreender sua essência, seu movimento e 
as possibilidades de construção de novas 
possibilidades profissionais;

● Competência ético-política – a (o) 
assistente social não é uma (um) profissional 
“neutro”. Sua prática se realiza no marco 
das relações (contraditórias) de poder e 
de forças sociais da sociedade capitalista. 
Assim, é fundamental que o profissional 
tenha um posicionamento político frente às 
questões que aparecem na realidade social, 
para que possa ter clareza qual é a direção 
social da sua prática. Isso implica em 
assumir valores ético-morais (expressos no 
Código de Ética Profissional dos Assistentes 
Sociais (Resolução CFESS nº 273/93), que 
sustentam seu exercício e que assumem 
claramente uma postura profissional de 
articular sua intervenção aos interesses dos 
setores majoritários da sociedade;

1 Para aprofundamento sobre as dimensões teórico-metodológicas, ético-políticas e técnico-operativas, sugerimos a leitura de: IAMAMOTO, Marilda Villa. A 
questão Social no Capitalismo. Temporalis, Brasília, n. 3, p.09-32, 2004.
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● Competência técnico-operativa – o profissional deve conhecer, se apropriar, e, sobretudo, criar um conjunto 
de habilidades técnicas que permitam ao mesmo desenvolver as ações profissionais junto à população 
usuária e às instituições contratantes (Estado, empresas, organizações não-governamentais, fundações, 
autarquias etc.), garantindo assim uma inserção qualificada no mercado de trabalho, que responda às 
demandas colocadas tanto pelos empregadores, quanto pelos objetivos estabelecidos pelos profissionais e 
pela dinâmica da realidade social.

http://www.cresspr.org.br/

https://www.facebook.com/cresspr


