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Assistentes sociais e psicólogos(as): por uma práxis 
transdisciplinar possível 

 

1. PROPOSTA 
 

Este texto problematiza a atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) nos dispositivos 

institucionais da Assistência Social. Sua importância está na reflexão acerca das práticas e 

do trabalho interdisciplinar.  

 

2. OBJETIVO  
 

Refletir sobre o trabalho conjunto de assistentes sociais e psicólogos na Assistência Social. 

 

3. METODOLOGIA 
 

Utilizamos o Dispositivo Intercessor.  

 

4. RESULTADOS 
 

Compreendeu-se que, imerso no Modo Capitalista de Produção, o trabalho na assistência 

social arrisca-se a seguir sua mesma lógica da divisão do trabalho, reproduzindo a 

separação entre comando e execução e a fragmentação do processo de trabalho em 

“especialismos”. Encontramos em Costa-Rosa (2013) subsídios para pensar a 

interprofissionalidade na assistência social a partir da “integração em profundidade” (idem, 

p. 141) homóloga ao Modo de Produção Cooperado descrito por Marx (1984). Nesse, o 

dispositivo grupal constitui um meio fundamental de trabalho. O diagrama de Euler ilustra a 

proposta: 
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Figura 1 – Representação das possibilidades de inter-relação 

 

Cada um dos círculos compreenderiam uma das profissões; suas intersecções 

representariam os aspectos comuns a duas ou mais profissões; as áreas sem intersecções 

denotariam as especificidades de cada disciplina, havendo ainda uma intersecção comum a 

todas especialidades profissionais, representante dos aspectos éticos e ideológicos do 

coletivo de trabalho. Esta modalidade do relacionamento interprofissional proporciona a 

“possibilidade das trocas na discussão conjunta dos aspectos teórico-técnicos e dos 

aspectos ideológicos em cada situação específica” (COSTA-ROSA, 2013, p. 152).  

 

5. CONTRIBUIÇÕES 
 

Evidencia-se que a interdisciplinaridade nos moldes “integração em profundidade” constitui 

contribuição/caminho à construção de uma práxis transdisciplinar. 
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