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WORK IN MULTIDISCIPLINARY TEAM: a necessary debate for the praxis of the social worker in 
professional and technological education 

 

Juliana Fernanda da Silva1 

 
RESUMO 
Este artigo objetiva refletir sobre o trabalho em equipe multidisciplinar 
sendo um debate necessário para a práxis do assistente social na 
educação profissional e tecnológica. A atuação da/o assistente social 
nos Institutos Federais está repleta de especificidades que precisamos 
analisar e refletir já que a educação é um espaço estratégico de disputa 
hegemônica, principalmente na atual conjuntura de ataques aos direitos 
sociais, com o advento da emenda constitucional n° 95, da reforma do 
ensino médio, do projeto da escola sem partido, contexto de desmonte 
de direitos e disputas de projetos que atinge a educação em seu cerne. 
O profissional de serviço social está inserido na grande maioria das 
instituições federais de ensino em equipes multidisciplinares e 
apreender as determinações dos processos de trabalho bem como as 
condições de trabalho no âmbito da educação é imprescindível. 
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ABSTRACT 
This article aims to reflect on multidisciplinary teamwork being a 
necessary debate for the praxis of the social worker in professional and 
technological education.  The role of the social worker in the Federal 
Institutes is full of specificities that are needed to be analyzed and 
reflected on since education is a strategic space for hegemonic dispute, 
especially in the current situation of attacks on social rights, with the 
advent of constitutional amendment n° 95, the reform of secondary 
education, project by the "Escola Sem Partido" movement, a context of 
dismantling of rights and disputes over projects that affect education at 
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its core.  The social service professional is inserted in the vast majority 
of federal educational institutions in multidisciplinary teams and 
apprehending the determinations of work processes as well as working 
conditions in the context of education is essential. 

 
Keywords: Work; Multidisciplinary; Education. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Serviço Social nos mais diversos campus dos Institutos Federais encontra-se em um 

processo constante e coletivo de construção de uma práxis, atuando em sua grande maioria em 

equipes multidisciplinares. Segundo Amaro (2012, p. 104): 

 

Nessa perspectiva, o Serviço Social se caracteriza como uma área que trabalha 
interdisciplinarmente, guiado pelo diálogo do saber profissional com o de outras áreas 
e grupos, pelas novas exigências e desafios colocados à profissão no cenário 
contemporâneo pelas transformações societárias ocorridas em nível macro no país e 
na esfera educacional [...]. 

 

Nessa instituição de ensino, a principal demanda para o profissional assistente social são 

as ações ligadas à gestão e operacionalização da assistência estudantil enquanto política de 

permanência, sendo uma das principais solicitações institucionais a avaliação socioeconômica 

para concessão dos auxílios. De acordo com o documento subsídios para a atuação dos 

assistentes sociais na política de educação CFESS (2013, p. 37): 

 
A inserção de assistentes sociais na política de educação, ao longo das últimas duas 
décadas, responde sobretudo às requisições socioinstitucionais de ampliação das 
condições de acesso e de permanência da população nos diversos níveis e 
modalidades de educação [...]. 

 
A intervenção profissional, apesar de sua intensa relação com a assistência estudantil, 

realiza-se para além da política, atrelada às condições objetivas que as/os assistentes sociais 

dispõem no cotidiano de sua atuação, principalmente com a crescente precarização das 

condições de trabalho e a flexibilização presente nas equipes multidisciplinares. Desta forma, é 

necessário e urgente apreender as especificidades históricas da atuação das/ dos assistentes 

sociais na política de educação profissional e tecnológica, especificamente dos profissionais 

inseridos nas equipes multidisciplinares nas suas dimensões teórico-metodológicas, técnico-

operativas e ético-políticas. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Com a finalidade de contribuir com o debate e a reflexão sobre o Serviço Social na 

política de educação profissional e tecnológica o recorte realizado nesse artigo é a práxis 

profissional do assistente social em equipes multiprofissionais, considerando as condições de 

trabalho em que estão inscritos as/os assistentes sociais, a divisão social do trabalho, a 

flexibilização, precarização e intensificação das condições de trabalho. Para Luiz (2013, p. 101): 

 

Práxis então, refere-se à “própria atividade humana como atividade objetiva” (MARX, 
1979) e não meramente atividade da consciência humana de contemplação, pois o 
homem como ser social objetiva-se pela prática, na ação com outros homens.  

 

A flexibilização do trabalho e sua expressão é compreendida como um processo 

contraditório intrínseco à sociabilidade construída sob o signo do capital e pode ser percebida 

no dia a dia da atividade laboral diante da forte sensação de que o tempo foi comprimido. 

(ANTUNES; PRAUN, 2015). Ainda segundo Antunes (2005, p. 69): 

 

Se podemos considerar o trabalho como um momento fundante da sociabilidade 
humana, como ponto de partida do processo de seu processo de humanização, 
também é verdade que na sociedade capitalista o trabalho se torna assalariado, 
assumindo a forma de trabalho alienado. Aquilo que era uma finalidade básica do ser 
social – a busca de sua realização produtiva e reprodutiva no e pelo trabalho – 
transfigura-se e se transforma.  

 

A preocupação em reforçar a compreensão acerca da atuação profissional na política de 

educação considerando a complexidade que permeia essa discussão decorre das constantes 

inquietações.  

Mészáros (2008, p. 67) explica que “Não pode haver uma solução efetiva para a 

autoalienação do trabalho sem que se promova, conscienciosamente, a universalização 

conjunta do trabalho e da educação”.  

Ao refletir sobre a categoria trabalho e a práxis profissional do assistente social nessa 

política é preciso observar o contexto em que essa discussão está inserida. 
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Sampaio (2016, p. 146) afirma que “Nos últimos anos tivemos grandes vitórias na área 

da educação, a partir dos projetos governamentais implementados, mas a cada dia cresce a 

sensação que todas essas vitórias estão em risco”. 

Nos últimos anos a educação contou com a expansão da rede federal através do REUNI2, 

com a ampliação das ações de acesso e permanência estudantil, através da lei de reserva de 

vagas e do programa nacional de assistência estudantil, conquistas importantes quando se 

reflete a educação como direito social. É explicado por Silva (2015, p. 85) que: 

 

A implantação da lei de cotas e do Sisu, como medidas de ampliação do acesso às 
instituições públicas de ensino federal, têm relação direta com o programa de 
assistência estudantil, já que precisam de ações que garantam a permanência do 
estudante na instituição [...].  

 

Vivenciamos na atual conjuntura um período de grande ameaça democrática e ataques 

aos direitos sociais conquistados. A educação sofre hoje os rebatimentos da Emenda 

Constitucional n° 95, conhecida como emenda do Teto dos gastos públicos, proposta pela PEC 

241 e posteriormente pela PEC 55, que congela por vinte anos os investimentos nas políticas 

públicas e sociais, limitando as despesas e instituindo um novo regime fiscal; a educação está 

sendo ainda espaço de disputa de projetos, onde a reforma do ensino médio e a proposta da 

escola sem partido são expressões das disputas vigentes. Sampaio (2016, p. 148) exemplifica a 

questão apontando que:  

 

Entre esses projetos está, por exemplo, o ‘Escola sem Partido’, que propõe garantir a 
‘neutralidade’ na educação brasileira, manifestando uma clara intenção de supressão 
e perseguição contra os ideais mais progressistas e críticos. Esse projeto educacional 
expõe e protege os ideais conservadores e fundamentalistas, que sempre foram 
usados para garantir a manutenção do status quo social e econômico, consolidando 
um ensino meramente técnico e despolitizado. 

 

A Emenda Constitucional n° 95, altera entre outros, o artigo 109 da Constituição Federal 

instituindo a vedação à concessão de aumento, reajuste ou adequação de remuneração de 

servidores públicos, criação de cargo, emprego ou função que implique em aumento de 

despesa, alteração de estrutura de carreira que implique em aumento de despesa, admissão ou 

contratação de pessoal, realização de concurso público, o que traz rebatimentos à atuação da/o 

 
2  Reuni – Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 
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assistente social na educação pública federal, precarizando, flexibilizando e intensificando as 

relações de trabalho bem como precarizando e sucateando a educação profissional e 

tecnológica. 

Vivenciamos ainda o processo de impeachment da presidente Dilma, o governo Temer 

e a eleição do Jair Bolsonaro a presidente em 2018 com uma agenda ultraneoliberal, com 

avanços nas contrarreformas, com destaque pra reforma da previdência e reforma trabalhista, 

cenários de retrocessos e desmontes. De acordo com Pereira e Lima (2019, p. 12): 

 

O golpe institucional sofrido pelo Brasil e a eleição de Bolsonaro reafirma-nos a 
necessidade de aprofundamento crítico. As estratégias   de   desmobilização social e 
esvaziamento das políticas sociais estão expostos. A defesa não apenas do Projeto 
Profissional, mas o ratificar do Projeto Societário que aponte para uma nova 
sociabilidade, reverbera sujeitos ativos, não por um imperativo essencialista, mas 
ontológico – prático, e o serviço social é fundamental nesta travessia. 

 

Nos deparamos ainda com o surgimento do novo coronavírus e da pandemia de COVID-

19 com impactos catastróficos, tendo de acordo com a OMS, no Brasil mais de 664 mil mortes 

até o momento. No Brasil a pandemia é marcada pelo negacionismo científico, 

descumprimento das medidas sanitárias, principalmente uso de máscara e distanciamento 

social, adoção de medidas ineficazes contra a covid-19 como o uso da cloroquina, uma inércia 

com relação à corrida pela vacina, além de diversas ações de banalização da pandemia 

realizadas pelo presidente da república. Em razão da pandemia, na política de educação, 

incluindo os Institutos Federais, foi instituído o Trabalho Remoto (TR) e o Ensino Remoto 

Emergencial (ERE). Oliveira, Corrêa e Morés (2020, p. 03) apontam que:  

 

O cenário educacional, a partir de março de 2020, caracterizado pela pandemia de 
Covid-19, tem exigido um olhar atento e de acolhimento aos professores, aos alunos 
e aos familiares, haja vista ser imprescindível repensar as práticas educacionais que 
emergiram do distanciamento social causado pelo fechamento das escolas no mundo 
inteiro. Situação que no Brasil, assim como nos demais países, desencadeou o 
surgimento da modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

 

Conforme pontua Raichellis e Arregui (2021, p. 145) “No quadro pandêmico atual, o que 

era residual e embrionário, como o trabalho remoto ou o teletrabalho, generalizou-se como ‘o 

novo normal’ - que não deve ser naturalizado -, exigindo acompanhamento crítico [...]”.  

O trabalho de assistentes sociais no contexto de pandemia desencadeou uma 

necessidade do conjunto CFESS-CRESS de construção de materiais, normativas e 
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posicionamentos sobre a atuação profissional considerando as particularidades e 

excepcionalidades desse período. A práxis profissional das/os assistentes sociais no Instituto 

Federal de São Paulo teve rebatimentos consideráveis nesse período.  

Sobre a atuação do assistente social no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo, Silva (2015) traz que a burocratização das ações decorrentes da 

implementação da assistência estudantil, bem como a precarização do trabalho profissional 

traz prejuízos à práxis profissional. Para Coelho (2013, p. 117): 

 

Assim, no contexto das relações de produção e reprodução da sociedade capitalista, 
as requisições e demandas para a profissão são determinadas por aqueles que 
compram a força de trabalho do assistente social, e, também pelas necessidades 
sociais reais da classe trabalhadora e pelo próprio Serviço Social, em razão do acúmulo 
teórico-metodológico, ético político e técnico operativo alcançado na trajetória sócio-
histórica da profissão.  

 

Iamamoto (2005, p. 90) afirma que “o estimulo à figura do trabalhador polivalente, 

capaz de realizar múltiplas atividades ao mesmo tempo e pelo mesmo salário, rompe as rígidas 

barreiras das especificidades profissionais, especialmente nas funções de menor qualificação”. 

O profissional assistente social, como pertencente “à classe que vive do trabalho” 

(ANTUNES, 2006), não escolhe as condições de trabalho onde o mesmo se autonomiza. O 

contexto das equipes multiprofissionais tem a contradição em seu cerne, pois traz o desafio do 

respeito às atribuições privativas, das requisições profissionais, de superar e romper com a 

tendência de atenuar as fronteiras entre as profissões que caminha para a desregulamentação 

do trabalho, assegurando as especificidades, competências e atribuições profissionais ao 

mesmo tempo em que tenciona para uma atuação interdisciplinar, que não é tão simples de se 

construir. On (2001, p. 157) expõem que: 

 

Compreender a interdisciplinaridade como um “princípio constituinte da diferença e 
da criação” e também como “postura profissional” não me parece simples. Sentimos 
dificuldade em conviver com as diferenças, com o múltiplo e, certamente, uma tal 
postura interdisciplinar esbarrará na necessidade de revermos a condição ética na 
própria profissão, buscando um amadurecimento profissional que se reverta em um 
novo saber ético e social. 

 

Desta forma refletir sobre a atuação do assistente social na educação profissional e 

tecnológica também traz a necessidade de fomentar a discussão acerca da dimensão 

pedagógica da prática profissional, das possibilidades e desafios desse espaço sócio-
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ocupacional, da sua intencionalidade emancipatória. Segundo Silva (2013, p. 145) “Alargar as 

bases de autonomia profissional também pressupõe a pesquisa sobre as especificidades da 

política de educação profissional, sinalizando as lutas e os projetos de educação em disputa”. 

De acordo com Silva (2012, p. 30): 

 

Requeremos mais olhares para a educação, seja ela em que nível for, não para 
enchermos os espaços, mas para que possamos fazer dos espaços educacionais 
espaços da construção da condição humana de todos os sujeitos que nela e dela vivem.  

 

É preciso salientar a discussão das dimensões teórico-metodológicas, técnico-operativas 

e ético-políticas, pois a atuação profissional da/o assistente social não pode estar desvinculada 

dessas dimensões, conforme corrobora o documento do Conselho Federal de Serviço Social. 

Segundo o CFESS (2013, p. 50):  

 

É da combinação entre os aportes teórico-metodológico, ético-político e técnico-
instrumental e as condições objetivas em que se realiza a atuação profissional que 
resultam as particularidades das experiências profissionais. No âmbito da política de 
educação, o conjunto das competências específicas dos/as assistentes sociais se 
expressam em ações que devem articular as diversas dimensões da atuação 
profissional.  

 

Pensando acerca da direção social da práxis da/o assistente social na política de 

educação profissional e tecnológica a categoria mediação é ponto central de reflexão. De 

acordo com Coelho (2013, p. 137) “Pela mediação da consciência, os homens decidem acerca 

dos fins e dos meios, fazem escolhas, avaliam as situações concretas da existência humana e 

sua relação com a natureza, sempre acumulando conhecimentos e experiências”. Barbosa 

(2015, p. 150) aponta ainda que: 

 

[...] o assistente social atua no sentido de responder às requisições imediatas dos 
sujeitos demandantes; assim, embora as requisições profissionais apareçam como 
técnico-operativas, elas são dotadas de um conteúdo essencialmente político-
ideológico, em razão das próprias contradições postas pelas demandas dirigidas à 
profissão por meio de programas e projetos.  

 

Apresentando uma reflexão acerca das condições de trabalho, Guerra (2014, p. 176) 

explica que “As formas de exploração da classe trabalhadora vão sendo incrementadas e 

converte-se em mecanismos que ameaçam sua estabilidade no emprego, seus direitos e formas 

de organização”. 
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Desta forma, colocar-se à disposição de realizar a análise da particularidade histórico-

social desse processo da práxis profissional é condição intrínseca para a sua constante 

transformação.  Aud (2019, p. 156) coloca que: 

 

[...] a criação de grupos de estudos e de agendas que identifiquem, sistematizem e 
estimulem a pesquisa continuada sobre as condições, relações e organização desse 
trabalho profissional junto de outros(as) trabalhadores(as) da educação profissional é 
pauta emergente. 

 

3 CONSIDERAÇÕES 

 

O artigo apresenta a necessidade de um aprofundamento acerca das particularidades 

do trabalho da/o assistente social no Instituto Federal e sua práxis em equipe multiprofissional 

na política de educação, entendendo que refletir o trabalho em equipe multidisciplinar é 

também entender o lugar deste profissional na educação profissional e tecnológica, sendo essa 

aproximação partindo do concreto, apreendendo o movimento que é intrínseco. 

A atual conjuntura apresenta transformações no mundo do trabalho, aprofundadas pelo 

trabalho remoto emergencial em decorrência da pandemia de Covid19 e isolamento social o 

que amplia a necessidade de pensar e repensar a práxis da/o assistente social em equipe 

multidisciplinar na educação profissional e tecnológica principalmente na conjuntura de 

ataques a que estamos atravessando. 
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