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Resumo: O presente estudo abordou a inserção do assistente social em processos de 
assessoria e consultoria, problematizando a formação e o exercício profissional dos 
assistentes sociais. O objetivo geral foi refletir sobre essa dimensão do trabalho, sobre seus 
limites e suas possibilidades.  Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e a coleta de 
dados se deu por meio da pesquisa bibliográfica e entrevistas. Constatou-se que os 
profissionais entrevistados, em geral, veem muitas possibilidades neste campo de trabalho, 
porém, o principal limite apontado é a formação frágil que receberam durante a Graduação, 
o que dificulta diretamente a inserção nos processos de assessoria e consultoria. 
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Abstract: The present study addresses the insertion of the social worker in advisory and 
consulting processes, problematizing the training and professional practice of social workers. 
The overall goal is to reflect on this dimension of work, its limits and its possibilities. It is 
characterized as a qualitative research and the collection of data was done through 
bibliographic research and interviews. It was found that the interviewed professionals, in 
general, see many possibilities in this field of work, but the main limit is the fragile training 
they received during graduation, which makes it difficult to insert them in the advisory and 
consulting processes.  
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1. Introdução 

Entende-se que os processos de trabalho nos quais o assistente social se insere são 

indissociáveis das transformações que ocorrem na sociedade capitalista e devem estar em 

constante atualização. No Brasil, o Serviço Social é uma profissão consolidada, buscando 

enfrentar as mazelas da questão social através de diversas políticas públicas, porém, o 

exercício profissional em assessoria e consultoria é uma dimensão interventiva que se 

manifesta na categoria de forma incipiente, não é um espaço prioritário dos profissionais de 
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Serviço Social, é escassa a produção de conhecimento sobre o tema e também as 

discussões na categoria profissional, o que dificulta o exercício profissional para os 

profissionais que atuam e estudantes que desejam atuar nestes espaços de intervenção 

futuramente. 

Salienta-se que esta pesquisa foi realizada e apresentada pela autora como trabalho 

de conclusão do curso de pós-graduação Lato sensu em Gestão em Serviço Social da 

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB e será apresentada aqui de forma reduzida, 

dando prioridade para os resultados obtidos.  

O objetivo geral da pesquisa foi refletir sobre o trabalho do assistente social, seus 

limites e possibilidades, quando inserido nos processos de trabalho, cuja dimensão 

interventiva é a assessoria e consultoria. Visando atingir os objetivos propostos, foram 

realizadas 16 entrevistas por meio de questionários semiestruturados, enviados por meio 

eletrônico, os quais foram respondidos por profissionais de Serviço Social, buscando 

compreender a sua percepção sobre a inserção dos profissionais nos processos de 

assessoria e consultoria.  

Realizar-se-á uma breve retrospectiva sobre os processos de assessoria e 

consultoria no Serviço Social e, posteriormente, serão apresentados os resultados e 

algumas reflexões a partir da pesquisa realizada. 

2. Breve retrospectiva sobre os processos de assessoria e consultoria em Serviço 

Social 

O Brasil passou por transformações econômicas e sociais profundas a partir da 

década de 1930, ocorreram mudanças no sistema de produção, passando pelo Taylorismo, 

Fordismo e Keynesianismo. Crises e transformações bruscas na economia e na sociedade 

também fizeram parte deste cenário. A partir do início dos anos 1970 a crise do capitalismo 

foi evidenciada e, com o objetivo de superar esta crise, no final da mesma década, foi 

iniciado o processo de reestruturação produtiva no Brasil, um dos marcos da Revolução 

Industrial, que se expandiu ainda mais na próxima década, conforme Martins e Molinaro 

(2013) “A Terceira Revolução Industrial, marcada pela reestruturação produtiva, pela 

internacionalização do mercado, com predomínio da esfera financeira, e pela revolução 

tecnológica, expande-se nos anos 80”. 

Segundo Raichelis (2011, p. 432) 

 

A reestruturação produtiva do capital, da qual resultam diferentes formas de 
precarização do trabalho, atinge o mercado de trabalho do assistente social 
[...]. No âmbito do Serviço Social, intensificam-se os processos de 
terceirização, de subcontratação de serviços individuais dos assistentes 
sociais por parte de empresas de serviços ou de assessoria (empresas do 
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eu sozinho ou PJs), de “cooperativas” de trabalhadores, na prestação de 
serviços aos governos e organizações não governamentais, acenando para 
o exercício profissional privado (autônomo), temporário, por projeto, por 
tarefa, em função das novas formas de gestão das políticas sociais. 
 

Ou seja, com as transformações impostas pela dinâmica de Reestruturação 

Produtiva, “sob o despotismo da competitividade provocada pelo mercado globalizado, no 

atual estágio de acumulação flexível do capital” (FREIRE, 2006), os profissionais do Serviço 

Social receberam novas demandas e novas atribuições. Dentre elas, destaca-se a 

necessidade de exercício profissional nos processos de assessoria e consultoria. 

Essa inserção foi oficializada a partir da Lei de Regulamentação da Profissão, Lei 

8.662/1993, onde se pode identificar o exercício da assessoria e da consultoria em matéria 

de Serviço Social como uma atribuição privativa do assistente social e também como uma 

competência desse profissional: 

 
Art. 4º Constituem competência do Assistente Social: 
VIII – prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às 
matérias relacionadas no inciso II deste artigo; IX – prestar assessoria e 
apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, 
no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da 
coletividade; 
 Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 

 III – assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e 
indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço 
Social. 

 

Já as produções bibliográficas do Serviço Social, sobre assessoria e consultoria, 

começaram a ser compartilhadas por volta da década de 1980 e aqui, devido a delimitação 

das páginas, será dada maior atenção para as concepções mais recentes. No início, os 

processos de assessoria e consultoria foram relacionados com a supervisão por Vieira 

(1981) e Hamlin II e Timberlake (1987), já nos anos 1990, Vasconcelos (1998) apresenta um 

conceito mais amplo e uma visão mais critíca e metodológica dos processos de assessoria e 

consultoria. Ainda na década de 1990, Suzin e Almeida (1999), ampliam as reflexões sobre 

assessoria e consultoria e apresentam as exigências que requisitam dos profissional. 

Já nos anos 2000, Matos (2006, p.31), entende que a distinção entre assessoria e 

consultoria é mínima e que “o assessor deve ser alguém estudioso, permanentemente 

atualizado e com capacidade de apresentar claramente as suas proposições”. Fonseca 

(2010) compreende a assessoria como uma atividade que deve ter atenção dos 

profissionais de Serviço Social, pois, o profissional precisa ter pensamento crítico para 

entender a realidade e conseguir pensar em estratégias de atuação. Freire (2010 p.175-

176), diz que também “existem diversas dimensões de assessoria e consultoria, além das 

tradicionais a profissionais e a instituições, geralmente externas”. E sobre a historicidade 
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desses espaços de intervenção, Azevedo (2014, p.319) relata que considera a consultoria 

“como uma prática datada historicamente a partir da reestruturação produtiva que se 

desencadeia no Brasil a partir dos anos 1990, se sustenta em experiências 

positivas/negativas nas suas relações com outros clientes-empresas [...]”. 

As produções bibliográficas recentes sobre assessoria e consultoria são de 2015, 

onde Gomes (2015, p.366-367), sobre consultoria, relata que: 

 
O debate sobre a atuação do Serviço Social na forma de consultoria é 
necessário à profissão, pois é um tema de estudo complexo, não muito 
trabalhado pela categoria, embora existam publicações importantes 
elaboradas recentemente. [...] O Serviço Social pode vincular-se 
profissionalmente em várias instituições para o desenvolvimento de 
atividades de consultoria, e sua prestação de serviços pode ser variada de 
acordo com a instituição e seus usuários. Em princípio, não há restrição 
entre os profissionais de Serviço Social para o desenvolvimento dessas 
atividades [...]. 
 

E Teles (2012, p. 39), sobre assessoria, relata que: 

 
[...] desde os anos 1990 a assessoria à gestão das políticas sociais ou 
serviços [...] vem sendo operacionalizada para qualificar as políticas 
públicas e aprimorar o trabalho dos diferentes profissionais a partir da 
direção política-profissional dos assistentes sociais na perspectiva da 
materialização dos direitos sociais. 
 

Sendo assim, Gomes (2015) apresenta a consultoria como uma possibilidade de 

atuação em processos diversificados, variantes e dependentes de cada instituição para se 

materializar, visto que a prestação de serviços pode ser e, geralmente é, em instituições 

variadas. Assim como, chama atenção para a necessidade de maiores debates sobre o 

exercício profissional dos assistentes sociais na consultoria dentro da categoria profissional, 

o que também é considerado necessário e de grande importância para as autoras dessa 

produção. Já Teles (2012) apresenta um conceito de assessoria de forma mais ampla e em 

uma perspectiva crítica, datada historicamente e sendo operacionalizada para qualificar as 

políticas públicas e aprimorar o trabalho, buscando a materialização dos direitos sociais, 

algo que deve ser objetivo do Serviço Social independente do processo de trabalho e do 

local onde está se realizando o exercício profissional.   

Da literatura mais antiga em relação às recentes, vê-se que ultrapassou a esfera das 

demandas individuais para uma esfera mais coletiva, porém, mesmo sendo atribuições 

privativas, esses processos não são alvos de grandes debates, não possuem ampla 

produção bibliográfica e não possuem definições coletivas para o exercício profissional. 

Surge-nos o questionamento sobre como os profissionais que trabalham nestes 

processos utilizam a instrumentalidade do Serviço Social e a seguir, apresenta-se uma 

breve definição sobre cada dimensão da instrumentalidade e buscaremos investigar essas 

questões nos questionários semiestruturados. 
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Para Guerra (2000),  

 
[...] a instrumentalidade do Serviço Social remete a uma determinada 
capacidade ou propriedade que a profissão adquire na sua trajetória 
sóciohistórica, como resultado do confronto entre teleologias e 
causalidades. 
  

Fazemos referência aqui às capacidades e propriedades dos profissionais de Serviço 

Social, ao amadurecimento que a profissão adquiriu na sua trajetória, as respostas 

profissionais e as demandas colocadas à profissão, as quais apresentam significados e 

reconhecimento sociais. 

Três dimensões fazem parte da instrumentalidade do Serviço Social, sendo: 

A dimensão teórico-metodológica: O documento da ABESS/CEDEPSS (1996, p.152), 

considera que, 

 
[...] a capacitação teórico-metodológica é que permite uma apreensão do 
processo social como totalidade, reproduzindo o movimento do real em 
suas manifestações universais, particulares e singulares em seus 
componentes de objetividade e subjetividade, em suas dimensões 
econômicas, políticas, éticas, ideológicas e culturais, fundamentado em 
categorias que emanam da adoção de uma teoria social crítica. 

 

Para efetivar esse processo no cotidiano, é essencial que a capacidade investigativa 

tenha sido desenvolvida neste profissional. Pois, muitas vezes, a realidade não se revela 

imediatamente e a investigação das situações concretas, através do método, é um recurso 

indispensável para a apreensão das mediações. 

A competência da dimensão ético-política, de acordo com Barroco (2007), é 

fundamental ao assistente social, pois atribui ao profissional uma contribuição para o 

enfrentamento da questão social, tendo clareza em seu exercício profissional.  

O projeto ético-político do Serviço Social visa garantir a capacidade de discernimento 

crítico em análises a fim de buscar, compreender, explicar, criticar e problematizar a 

realidade, se posicionando ética e politicamente no enfrentamento da questão social. 

A dimensão técnico-operativa se refere mais estritamente aos elementos técnicos e 

instrumentais para o desenvolvimento da intervenção.  

Segundo Trindade (2001, p.66), falar do instrumental técnico-operativo é, 

 
Considerar a articulação entre instrumentos e técnicas, pois expressam a 
conexão entre um elemento ontológico do processo de trabalho (os 
instrumentos de trabalho) e o seu desdobramento – qualitativamente 
diferenciado – ocorrido ao longo do desenvolvimento das forças produtivas 
(as técnicas). 

 
Entende-se, que as técnicas se aprimoram a partir da utilização dos instrumentos e 

viabilizam o aprimoramento destes, os quais potencializam o trabalho. O Serviço Social não 
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possui instrumentos exclusivos, faz uso dos instrumentos técnicos criados pela ciência 

(psicologia, sociologia, antropologia, etc.), priorizando os que melhor conduzem suas 

necessidades. 

 Tendo em vista os enormes desafios que a realidade impõe aos profissionais na 

atualidade, considera-se de suma importância que o Serviço Social resgate o debate acerca 

da sua instrumentalidade, principalmente para os processos de assessoria e consultoria e 

sobre o exercício profissional nestes processos. 

Atualmente, o trabalho do assistente social em assessoria e consultoria é uma 

necessidade constante, faz parte da nova conjuntura de transformações, e se destaca, 

segundo Matos (2009), como uma demanda explícita para o trabalho do assistente social, 

evidenciando a capacidade intelectual do profissional. 

O Serviço Social possui grande maturidade profissional para deslanchar neste campo 

de trabalho e, no item a seguir, são apresentados os resultados desta pesquisa, através das 

percepções dos assistentes sociais sobre os processos de assessoria e consultoria, 

dialogando com a instrumentalidade do Serviço Social.  

3. Percepções dos profissionais de Serviço Social sobre os processos de assessoria 

e consultoria 

Com o objetivo de compreender e refletir sobre o que os profissionais de Serviço 

Social pensam a respeito do exercício profissional nos processos de assessoria e 

consultoria, foram realizadas entrevistas através de questionários semiestruturados, com 

perguntas fechadas e abertas, com dezesseis profissionais do Serviço Social, atuantes ou 

não nos processos de assessoria e consultoria, visando identificar quais as percepções dos 

profissionais sobre estes processos. 

Ao questionar se estes profissionais consideravam suficiente o aprendizado que 

tiveram sobre os processos de assessoria e consultoria em Serviço Social durante a 

graduação, 12 assistentes sociais responderam que não consideram suficiente e somente 

quatro responderam que consideram. 

Ao perguntar se os profissionais se sentiam seguros para trabalhar com assessoria e 

consultoria, vemos o reflexo do aprendizado durante a formação, 14 profissionais 

responderam que não se sentem seguros. Este dado é muito significativo para a reflexão, 

visto que temos muitos assistentes sociais concluindo sua graduação sem se considerar 

aptos para o exercício profissional de uma atividade privativa da profissão. 

A seguir, serão apresentadas reflexões sobre o questionamento a respeito da 

compreensão destes profissionais sobre o trabalho dos assistentes sociais quando inseridos 

nos processos de assessoria e consultoria. Para um dos entrevistados: 
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O Trabalho do Serviço Social proporciona uma amplitude de atuação, no 
entanto a consultoria trata-se de um processo pertinente em nosso código 
de ética, mas que ainda há pouco embasamento para tal atuação. A meu 
ver, o papel do profissional que atua junto á uma consultoria ou assessoria 
é de proporcionar aos envolvidos margem teórica e prática para 
intervenções e estratégias dentro do cotidiano. (Entrevistado 6) 
 

Na resposta do entrevistado 6, temos a visão de um campo de trabalho amplo e 

importante, considerando a capacidade do profissional para proporcionar aportes teóricos e 

práticos para intervenções, porém, tem-se um entrave devido ao pouco embasamento para 

realizar tais objetivos. 

A questão relativa ao conhecimento, pauta a fala de alguns profissionais: 

 
Acredito que tenha que se buscar muito mais conhecimento que a 
graduação oferece. Seja por conta do profissional ou por meio de estudos. 
O profissional tem que ter um amplo conhecimento para poder tirar dúvidas 
e desenvolver estudos a outras pessoas. (Entrevistado 11) 
 

O entrevistado 11 acredita que os profissionais precisam buscar conhecimento além 

da graduação, pois, é necessário um amplo conhecimento para prestar assessoria ou 

consultoria e, com certeza, o processo de aprendizagem é contínuo para a prestação de 

assessoria e consultoria, pois, o conhecimento é a matéria-prima para a intervenção. 

Outro entrevistado nos diz que: 

 
Orientar sobre processos de organização. Realizar análise institucional. 
Auxiliar no planejamento de ações a partir do diagnóstico. 
Prestar assessoria na e para a gestão na elaboração e execução de ações 
a projetos específicos. (Entrevistado 12) 
 

Ou seja, o profissional entrevistado de número 12 cita alguns caminhos do exercício 

profissional em assessoria e consultoria, os quais são muito amplos, pois, o assistente 

social pode trabalhar em assessoria e consultoria tanto pelas suas competências 

profissionais quanto pelas suas habilidades, o que amplia o universo de oportunidades. 

Sobre os exercício profissional, o entrevistado salienta que 

 
O processo de assessoria e consultoria vai além de conhecer a realidade da 
instituição e do perfil dos trabalhadores, pois envolvem muitas ações 
necessárias para isso, principalmente no que se refere a gestão de 
pessoas. Hoje em dia consigo perceber o quanto é valioso a construção de 
um bom projeto, mas isso não garante a excelência em sua execução, pois 
os entraves com gestores, trabalhadores e rede serviços são os mais 
diversos, trazendo a necessidade de uma especialização na área, pois 
durante o curso, não é aprofundado o suficiente para nos prepararmos ao 
mercado de trabalho. (Entrevistado 13) 
 

Ou seja, para o entrevistado 13, o processo de assessoria e consultoria vai além de 

conhecer a realidade da instituição e dos trabalhadores, estes processos envolvem outras 

coisas, seja a gestão de pessoas, os entraves com gestores, trabalhadores e rede de 
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serviços, situações diversas para as quais muitas vezes o profissional não está preparado, 

porque durante o curso não tem-se aprofundamento suficiente. 

As outras respostas, em geral, giram em torno da pouca compreensão sobre o 

trabalho do assistente social nos processos de assessoria e consultoria e a necessidade de 

capacitação continuada, também aparece à noção de que é mais um campo de trabalho 

para os profissionais e que isso também é um bom motivo para que seja mais aprofundado. 

Alguns profissionais entendem que é um trabalho ainda pouco explorado pelos profissionais, 

talvez pelo pouco conhecimento e entendimento da área. 

Ao questionar se os assistentes sociais entrevistados compreendiam que o 

assistente social tem sua dimensão ético-política e teórico-metodológica prejudicada, devido 

a inexistência de grandes discussões da categoria profissional sobre os processos de 

assessoria e consultoria, tivemos 15 respostas sim e apenas 1 não. Esse dado vai de 

encontro às duas primeiras perguntas, pois, a grande maioria dos profissionais não 

considera suficiente o aprendizado obtido na graduação e não se sentem seguros para o 

exercício profissional nos processos de assessoria e consultoria devido, principalmente, a 

falta de conhecimento. Automaticamente isso tem impacto na dimensão ético-política e 

teórico-metodológica. Profissionais podem estar atuando nesta área sem aporte suficiente 

para conseguir assegurar efetivamente estas dimensões. 

Ao perguntar quais são os aportes teórico-metodológicos utilizados pelo(a) assistente 

social para atuar nos processos de assessoria e consultoria as respostas envolveram a 

troca de experiência, metodologias específicas, relatórios, discussões de casos, entrevistas, 

visitas domiciliares, vivências, pesquisas, legislações e documentos internos, etc. Apontam 

também, que os profissionais são prejudicados quanto aos aportes teórico-metodológicos, 

devido a realidade, que é de escassez de materiais. 

Ao perguntar como o(a) assistente social define a abrangência da dimensão técnico-

operativa nos processos de assessoria e consultoria, as respostas, em geral, consideram 

como um de espaço amplo e desafiador, de escassez de trabalho, pouco conhecimento, uso 

de conhecimentos e experiências de outros profissionais da área para construir a dimensão 

técnico-operativa do seu trabalho, que deve se dar a partir da empresa, etc. A resposta de 

um entrevistado traz um pouco da realidade, quando diz que  

 
O trabalho social na prática tem caráter emergencial, pois os campos de 
trabalho continuam precários de recursos físicos e humanos. E com essa 
demanda, se trabalha de forma a priorizar o urgente, deixando de lado 
emergente. Desta forma, a prática da dimensão técnico-operativo se torna 
frágil, pois é utilizado somente o que for atender a situação momentânea. 
(Entrevistado 13) 
 

Infelizmente, está é a realidade que os assistentes sociais enfrentam em diversas 

áreas, devido a grande demanda, devido à falta de profissionais e etc., não é possível 
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realizar um trabalho preventivo, esse relato é comum entre trabalhadores do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) e do Sistema Único de Saúde (SUS), isso dificulta o trabalho 

dos profissionais e a efetivação de ações melhores para a garantia de direitos dos usuários. 

Na próxima pergunta, ao questionar quais as contribuições políticas, econômicas e 

sociais que acreditavam que o(a) assistente social apresenta, como assessor/ consultor, 

destacam-se as seguintes respostas 

 
Os profissionais de Serviço Social que buscam a assessoria/consultoria 
identificam esse espaço como propício para a efetivação do atual projeto de 
formação profissional do assistente social ou como uma alternativa de 
trabalho. (Entrevistado 7) 
As contribuições variam de acordo com a área se assessoria e consultoria a 
serem trabalhadas. Mas penso que o principal foco do assistente social 
neste contexto, assim como em qualquer outro, é a possibilidade de garantir 
o acesso à garantia de direitos sociais, tendo em vista o público a ser 
atendido. (Entrevistado 10) 
Tem um embasamento teórico para propor mudanças e melhorias nos 
processos de trabalho. Tem um olhar crítico, sustentado pela teoria. 
(Entrevistado 12) 
Penso que esta questão vai depender de cada profissional, porém, levando 
em conta o projeto ético político profissional, acredito que seja um espaço 
de trabalho com grande potencial para fortalecer uma lógica de trabalho que 
tenha como prioridade a busca pela equidade social. (Entrevistado 15) 

 
Podemos identificar com estas respostas algo que é considerado de suma 

importância para a autora deste artigo: independente do processo de trabalho e da política 

com o/a qual o(a) assistente social está atuando, nosso exercício profissional deve sempre 

estar em consonância com os princípios do Código de Ética do Assistente Social (1993), os 

quais preconizam, fundamentalmente, “a liberdade como valor ético central e a defesa 

intransigente dos direitos humanos”. 

 Ou seja, realizando o exercício profissional na educação, na saúde, na assistência 

social, no judiciário, na assessoria e na consultoria, em qualquer espaço de intervenção, se 

o/a assistente social trabalhar tendo como objetivo a efetivação dos princípios fundamentais 

estará trabalhando para a efetivação do projeto ético-político do Serviço Social, e, sendo 

assim, estará lutando por uma sociedade mais justa, lutando pelo direito dos trabalhadores, 

pelo direito de toda sociedade, buscando a efetivação da cidadania, da justiça e da 

equidade. 

Sobre os limites e possibilidades que identificam para a profissão nesta área, 

observamos as respostas dos entrevistados 10 e 16, sendo: 

 
Os limites são a pouca experiência e referência em relação a esta área de 
trabalho, o que também acaba sendo uma possibilidade, visto que é um 
campo que tem muito a ser explorado pelo assistente social. (Entrevistado 
10) 
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A resposta do entrevistado 10 aponta algo muito importante para a profissão, 

dizendo que temos limites sim, principalmente pela pouca experiência e referência sobre 

esta área, mas que isso também é uma oportunidade, pois, é um campo que tem muito a 

ser explorado. Enquanto profissionais, acredita-se que não devemos fechar campos de 

trabalho, mas sim, apropriarmo-nos deles para nosso exercício profissional. 

 
As possibilidades são muitas, tendo em vista que este profissional pode, 
inclusive, trabalhar com mais de uma equipe ao mesmo tempo. Quanto aos 
limites, o principal, na minha opinião, continua sendo os aportes teóricos 
metodológicos, sendo que muitos (as) acabam não sentindo-se preparados 
(as) para exercer essas atividades por falta destes aportes. (Entrevistado 
16) 
 

O entrevistado 16 aponta as muitas possibilidades que essa área tem, podendo 

trabalhar em mais de uma política, com mais de uma equipe, pra mais de uma instituição, 

porém, tem o limite dos aportes teórico-metodológicos, é difícil o profissional conseguir 

alcançar as possibilidades com este entrave, os profissionais não foram preparados na 

formação, a formação continuada é muito significativa para poder realizar este trabalho. 

Por fim, foi questionado aos assistentes sociais entrevistados se trabalhariam como 

assessor(a)/consultor(a), e 12 responderam que sim, que trabalhariam, porém, 8 destes 

justificaram que somente com aprofundamento de conhecimento, com um aporte teórico-

metodológico e etc. Os outros 4 responderam que não atuariam. Com isso, percebe-se que 

o que realmente está faltando é uma melhor formação para os assistentes sociais, incentivo 

para os alunos pesquisarem e conhecerem estes processos, uma formação que consiga 

abranger os processos de assessoria e consultoria de forma efetiva, preparando realmente 

estes profissionais para o mercado de trabalho, para responder as atribuições privativas que 

constam na regulamentação da profissão. 

4. Considerações finais 

A assessoria e a consultoria são espaços de intervenção mais recentes para o 

Serviço Social, é um espaço com profissionais em menor número atuando, um espaço 

repleto de desafios e que, com certeza, exige dos profissionais um grau de conhecimento 

muito elevado. 

Quando um profissional do Serviço Social é requisitado para prestar assessoria e 

consultoria, um dos principais motivos é a sua direção ético-política, esse é o diferencial da 

profissão e, para atuar neste espaço de trabalho, que é contraditório e que possui diferentes 

interesses envolvidos, o profissional precisa ter muita clareza do seu direcionamento e da 

sua ética. 

 O relato das entrevistas reflete como a formação está se dando, neste recorte da 

assessoria e da consultoria, temos profissionais que não se sentem preparados para 
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trabalhar, que dizem que a formação não atendeu a esta atribuição privativa da profissão. E, 

a partir das reflexões realizadas com este estudo, tem-se a clareza da necessidade de 

maiores reflexões sobre a assessoria e a consultoria no Serviço Social, pois, são espaços 

de intervenção muito importantes, que vêm ganhando e podem ganhar muito mais espaço 

para a intervenção profissional. 

 Através da assessoria e da consultoria os profissionais do Serviço Social podem 

trabalhar com expressões da questão social muito delicadas, seja nas contradições do 

trabalho dentro das empresas, seja ao prestar assessoria ou consultoria aos órgãos 

ambientais trabalhando com as remoções e reassentamentos, seja na realização de 

diagnósticos sociais, de pareceres, favoráveis ou não, que podem envolver todas as 

políticas sociais públicas, ou seja, é um espaço muito amplo de atuação, no qual o Serviço 

Social pode ampliar sua atuação. Salientando que é um espaço de intervenção com muitas 

possibilidades, assim como, com limites e desafios a serem superados inclusive dentro da 

própria categoria. 

Esta pesquisa foi à base para iniciar o debate entre a formação acadêmica e o 

exercício profissional dos assistentes sociais, no que tange a assessoria e a consultoria, que 

agora a autora aprofunda no mestrado.  

Desde já, chama-se a atenção dos profissionais, das Unidades de Formação 

Acadêmica - UFAs e dos órgãos da categoria profissional para a necessidade de maiores 

discussões sobre esta dimensão interventiva, pois, em tempos de retirada de direitos e de 

enxugamento da máquina pública, o Serviço Social precisa ampliar seus espaços de 

intervenção, precisa ter estratégias para continuar vivo e seguir sua luta por uma sociedade 

mais justa e igualitária. 
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