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RESUMO 

 

O campo da Assessoria em Serviço Social historicamente se caracteriza em muitas 
vezes por serviços temporários e não continuados, isso coloca os profissionais que 
atuam nesse campo em situações mais vulneráveis, pois assumem contratos 
temporários e são direcionados a exercer práticas pontuais. Esse quadro é agravado 
com as transformações no mundo do trabalho devido as reformas políticas que fazem 
parte da agenda do capitalismo no Brasil e no Mundo, essas mudanças precarizam o 
trabalho, desprotegem o trabalhador e geram danos cruéis aos trabalhadores. Frente 
a isso, o problema identificado no trabalho foi de responder quais as principais 
preocupações da categoria com as relações de trabalho que vem envolvendo os 
atores dessa atribuição profissional. Tendo o objetivo principal de verificar quais as 
principais preocupações da categoria profissional em relação a precarização do 
trabalho do assistente social no campo da assessoria em Serviço Social, e, três 
objetivos secundários de resgatar os marcos históricos sobre a assessoria em Serviço 
Social no Brasil, conhecer os mais relevantes registros das atuais atividades 
desenvolvidas no campo e discutir sobre a precarização do trabalho do assistente 
social que desenvolve o trabalho de assessoria em Serviço Social. O método 
abordado foi de revisão bibliográfica, sendo uma pesquisa qualitativa que realizou 
breves e intrigantes discussões acerca das políticas neoliberais e as condições de 
trabalho do Assistente Social no campo da Assessoria em Serviço Social no Brasil. 

Palavras-chave: Assessoria; Serviço Social; Assistente Social; Precarização do 

Trabalho. 

 

  



 

 

LINO, Andréa Cristina Rodrigues Cardoso. Assistance in Social Work: 
Considerations on the Contribution in the Quality of Services in the midst of Precarious 
Work of the Social Worker. 2017. 36 sheets. Course Completion Work (Graduation in 
Social Work) – Anhanguera, Niterói, 2017. 

ABSTRACT 

The field of Social Services has historically been characterized by temporary and non-
continuous services, which places the professionals who work in this field in more 
vulnerable situations, as they take temporary contracts and are directed to practice 
punctual practices. This situation is exacerbated by transformations in the world of 
work due to the political reforms that are part of the capitalist agenda in Brazil and in 
the world. These changes precariously impede labor, deprotection of workers and 
generate cruel damages to workers. Therefore, the problem identified in the study was 
to answer the main concerns of the category with the work relationships that have been 
involving the actors of this professional assignment. Having the main objective of 
verifying the main preoccupations of the professional category in relation to the 
precariousness of the work of the social worker in the field of counseling in Social Work, 
and three secondary objectives of rescuing the historical landmarks on the advice in 
Social Work in Brazil, to know the most relevant records of the current activities 
developed in the field and discuss about the precarious work of the social worker who 
develops the advisory work in Social Work. The method approached was a 
bibliographical review, being a qualitative research that made brief and intriguing 
discussions about neoliberal policies and the working conditions of the Social Worker 
in the field of Advice in Social Work in Brazil.  
 

Key-words: Advisory; Social service; Social Worker; Precariousness of Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

A precarização do trabalho é uma realidade global, faz parte da reestruturação 

produtiva capitalista e ganha grande força com a implementação das políticas 

neoliberais que legalizam o desmonte do Estado de Direito e possibilita modelos de 

trabalho cada vez mais instáveis para o trabalhador e com o assistente social não é 

diferente.  

Pertencendo a uma categoria que historicamente enfrenta condições gerais de 

trabalho centradas na ausência de recursos, os assistentes sociais levantam 

constantes lutas por melhoria das condições de trabalho e qualidade do serviço 

prestado á população usuária. Uma das atuações que objetivam materialização dessa 

luta é a assessoria em serviço social que comporta em suas ações a adequação de 

espaços físicos, direções acerca da atuação profissional, qualificação profissional, 

entre outros elementos. 

Contudo, muitas das vezes os profissionais que atuam nesse campo são 

pessoas sem vínculos empregatícios estáveis ou trabalham por meio de contrato de 

serviço. Tais ausências e fragilidades dos vínculos empregatícios fazem parte da 

precarização do mundo do trabalho que vem sendo oportunizada pela implementação 

de políticas neoliberais no Brasil e no Mundo. 

Isso tem gerado grande preocupação para a categoria, pois os profissionais 

que trabalham no fortalecimento das condições regulares de trabalho e qualidade dos 

serviços acabam não tendo garantidas as condições apropriadas para cumprir o seu 

próprio exercício profissional com autonomia, estabilidade e proteção. 

A assessoria em Serviço Social tem em uma das principais funções contribuir 

na melhoria da qualidade dos serviços prestados à população usuária, mas também 

pode trazer prejuízos ao assistente social que nos modelos de contrato atuais coloca 

o profissional em uma posição vulnerável em relação ao trabalho precarizado com 

contratos temporários ou sem vínculos empregatícios. Frente ao que foi exposto quais 

as principais preocupações da categoria com as relações de trabalho que vem 

envolvendo os atores dessa atribuição profissional? 

O objetivo primário desse trabalho foi de verificar quais as principais 

preocupações da categoria profissional em relação a precarização do trabalho do 

assistente social no campo da assessoria em Serviço Social, para a realização dessa 
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verificação foi preciso concluir três objetivos secundários ao longo de três capítulos, 

sendo esses de resgatar os marcos históricos sobre a assessoria em Serviço Social 

no Brasil; conhecer os mais relevantes registros das atuais atividades desenvolvidas 

no campo; discutir sobre a precarização do trabalho do assistente social que 

desenvolve o trabalho de assessoria em Serviço Social. 

Na pesquisa foi escolhido como nível de exploração do objeto de pesquisa, 

excepcionalmente, o de revisão bibliográfica por meio de consulta de livros, artigos, 

documentações com base na análise de conteúdo. Dessa maneira esse trabalho é 

importante porque proporcionou apoio teórico em relação a posição da categoria 

profissional frente os enfrentamentos políticos que vem sendo travados na 

reivindicação de políticas públicas e sociais e contra a ofensiva neoliberal. 

O primeiro capítulo tentou fazer uma busca profunda na história que revela os 

principais momentos registrados sobre a assessoria em Serviço Social no Brasil. No 

segundo capítulo foi possível reconhecer o levantamento de registros importantes 

sobre o trabalho das atuais atividades de assessoria realizada por assistentes sociais. 

O terceiro capítulo foi desenvolvida uma importante relação sobre as discussões mais 

pertinentes em relação a precarização no mundo do trabalho, com ênfase nos 

processos de trabalho do assistente social e as configurações do trabalho com 

assessoria no cenário político atual.  
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1 A NATUREZA DA ASSESSORIA EM SERVIÇO SOCIAL 

 

A assessoria em Serviço Social é um trabalho que recebe atenção de alguns 

pesquisadores da área, mas que ainda é um campo pouco explorado e com 

constantes dúvidas acerca dos processos de trabalho do Assistente Social que dedica 

seu trabalho a atividades nesse campo de atuação. 

O conhecimento acerca da assessoria em Serviço Social pode ser 

desenvolvido inicialmente com o entendimento do que é assessoria e de como esse 

tipo de trabalho foi utilizado pelos Assistentes Sociais, considerando as configurações 

do trabalho do profissional acompanhada as necessidades de trabalho nos espaços 

de prestação de serviço dos Assistentes Sociais. 

Sendo assim, esse capítulo busca reconhecer a que circunstâncias e 

demandas atribuídas ao trabalho do assistente social que fez nascer a necessidade 

de ser adotado um serviço de assessoria à esses profissionais, reconhecendo o 

processo de aplicabilidade desse campo de trabalho nos espaços sócio-ocupacionais. 

Esse estudo foi dividido em duas partes, sendo a primeira o reconhecimento do 

conceito de assessoria de modo geral, ou seja, com base no entendimento para além 

do serviço social. A segunda parte é destacada por apresentar o resumo da história 

da apropriação do trabalho de assessoria no Serviço Social, em outras palavras, como 

os profissionais iniciaram o processo de prestação de assessoria em Serviço Social. 

Com isso, esperou-se apresentar de maneira clara a adoção do serviço com 

base no reconhecimento das demandas que emergiram e fizeram necessários esse 

tipo de serviço no Serviço Social, tornando-se um campo de atuação de Assistentes 

Sociais no Brasil. 

1.1 O QUE É ASSESSORIA? 

A conceituação de assessoria é um trabalho desafiante para as mais diferentes 

profissões que fazem uso desse tipo de trabalho, além disso ela pode ser entendida 

de forma diferente dependendo da profissão que a pesquisa. Além disso, como afirma 

Oliveira e Nonato Junior (2010, p. 4) a assessoria não tem sua demarcação teórica 

clara no processo de formação, sendo evidenciados alguns destaques da história. 
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O fator determinante desse assunto é que a assessoria é uma atividade 

exercida no campo da política e militarismo desde os primórdios, tendo seu princípio 

terminológico no Egito Antigo, cerca de 1500 a.c. inicialmente como um braço direito 

de Faraós nas questões inerentes da organização do exército “analisando e 

descrevendo estratégias de guerra, situações geográficas das regiões a conquistar e 

já conquistadas, bem como sua cultura” (OLIVEIRA; NONATO JUNIOR, 2010, p. 2) 

Posteriormente faziam tal trabalho em virtude da conquista de povos e 

dominação política, contudo com configuração mais complexa, ocupando “cargos de 

secretário no setor público como: línguas, contabilidade, arquivista, historiador” 

(OLIVEIRA; NONATO JUNIOR, 2010, p. 2) 

Já no século XIX, dada a grandeza dos exércitos e sua complexidade de 
organização, e tendo os militares a responsabilidade de liderança de um 
grande número de soldados, e com isso encarregados de tomar varias 
decisões, mantendo ainda estrita comunicação com o alto comando, se fazia 
necessário portanto oficiais treinados para assessorar e auxiliar neste 
processo de organização de informações e procedimentos, tanto na tomada 
de decisão quanto na distribuição das ordens. (OLIVEIRA; NONATO 
JUNIOR, 2010, p. 3) 

Nesse tempo os assessores eram divididos entre responsabilidades de setores 

em função de analisar e tomar decisões de organizações militares, ocupando uma 

posição marcada pela informação e comunicação, tendo sua maior ênfase histórica 

no governo americano no início do Século XX. (OLIVEIRA; NONATO JUNIOR, 2010, 

p. 3) 

a economia foi tomando outra forma desencadeando uma considerável 
mudança no mercado, as assessorias foram sendo também utilizada nos 
negócios, a partir do gigantesco crescimento das empresas que tomando 
grandes proporções estruturais passaram a ter sobrecarga no trabalho e 
controle da organização. (OLIVEIRA; NONATO JUNIOR, 2010, p. 3) 

Sendo adotado nas empresas privadas a Assessoria recebeu maiores atenções 

de pesquisadores que desenvolveram teorias acerca do tipo de trabalho. Assim, 

reconhece-se que a assessoria esteja centrada em quatro grandes eixos, sendo 

esses: assessoramento com a assessoria operacional ou técnica/tática; assessoraxe 

com a assessoria de cunho executivo e gestor; assessorística que tem a maior ênfase 

no trabalho intelectual; e, por fim, assessorab que seria a assessoria interdisciplinar, 

multidisciplinar, pluridisciplinar e transdisciplinar. (OLIVEIRA; NONATO JUNIOR, 

2010, p. 5) 
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Logo, para se conceituar assessoria é necessário pensar essa atividade em 

uma única disciplina ou profissão, ou mesmo uma mesma função. Refletindo isso o 

Serviço Social possui sua própria análise sobre o que é o serviço de assessoria, bem 

como sua objetividade e os resultados que se espera. Contudo, para esse 

esclarecimento faz-se necessário compreender a definição de assessoria junto à 

história do Serviço Social.  

1.2 O DESENVOLVIMENTO DE ASSESSORIA NO SERVIÇO SOCIAL 

Para discutir assessoria e consultoria em serviço social no Brasil precisa, 

excepcionalmente, compreender a essência do serviço social em sua evolução focado 

no tema da assessoria. Ao contrário do que se parece, o trabalho de assessoria no 

Serviço Social não é uma novidade. (MATOS, 2009, p. 1) 

De antemão, é claramente expresso que o campo da assessoria em Serviço 

Social surgiu de possibilidades de ampliação dos campos de trabalho dos Assistentes 

Sociais em meio a emergência de uma demanda. Tal demanda é atribuída as 

reconfigurações das formas de trabalho, ou seja, de produção e reprodução das 

relações sociais e trabalhistas. (SOUZA, 2016, p. 4) 

Essa demanda, assim como observado na gênese da assessoria aos governos 

nos períodos passados, é desenvolvida por meio de dificuldades na informação, 

comunicação e conhecimento sobre o trabalho do Assistente Social e da execução 

das Políticas Sociais que concebem a nova organização de tais serviços. 

Neste contexto, vale refletir também sobre a condição do vínculo existente 
entre o profissional assessor e a organização, pois se sabe que a assessoria 
pode ser utilizada como mecanismo de subcontratação e de precarização das 
relações de trabalho. Assim, o assessor pode desenvolver um trabalho 
regulador de manutenção das relações sociais pré-estabelecidas ou articular 
uma atuação estratégica voltada para uma perspectiva de mudança. 
(SOUZA, 2016, p. 4)  

Matos (2009, p. 2) diz que foram encontrados em 1970 textos de profissionais 

que buscavam novas possibilidades de atuação profissional no país, sendo essa 

funções que ultrapassavam os limites dos serviços tradicionalmente realizados por 

Assistentes Sociais.  

A remota produção dos anos de 1970 apresenta a assessoria como uma 
estratégia de atuação que visa à superação da tricotomia de intervenção, à 
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época, do Serviço Social: caso, grupo e comunidade. Aponta para a riqueza 
da atuação profissional na assessoria, mas já indica a nebulosa compreensão 
do que seja assessoria, a partir de entrevistas com assistentes sociais que se 
julgam assessores. (MATOS, 2009, p. 2) 

Nos anos de 1980, com os avanços da literatura sobre supervisão em Serviço 

Social. Embora a obra não destaque com ênfase as atividades de assessoria, 

considera-se que “foram os percussores das atividades de assessoria que hoje os 

assistentes sociais desenvolvem no campo das políticas sociais” (MATOS, 2009, p. 3) 

Após o início dos anos de 1990, segundo Matos (2009, p. 3) a assessoria passa 

a ser mais explorada por pesquisadores de Serviço Social devido a conjuntura política 

que é analisado como um momento dicotômico nesse campo de atuação. Essa 

dicotomia acontece pela possibilidade em se explorar mais esse e demais temáticas 

no campo teórico do Serviço Social devido seu reconhecimento acadêmico em 

ascensão e, em contrapartida há recorrência de deslocamento do exercício 

profissional dos Assistentes Sociais. 

há importantes experiências de assessorias a implementação das políticas 
sociais pós Constituição Federal de 1988. Quanto à realização dos campos 
próprios de estágio, há uma brusca redução destes na maioria dos cursos de 
Serviço Social do Brasil, fruto da releitura do Serviço Social sobre a 
factibilidade destes e, em especial, do desfinanciamento da extensão nas 
universidades. (MATOS, 2009, p. 3) 

Em 2000, ainda pouco problematizado, o tema assessoria em Serviço Social 

permanece presente na literatura da profissão, esse período evidencia-se que o 

trabalho do Assistente Social na assessoria é naturalizada como um exercício pontual 

de experiência universitária em comunidades, movimentos sociais e organizações de 

trabalhadores. (MATOS, 2009, p. 4) 

Contudo, em meio a expansão da prática na profissão e da teorização de tal 

prática a assessoria não recebeu uma definição exata e conclusiva, inclusive sendo 

explicada por meio a distinção do entendimento sobre a assessoria, consultoria, 

auditoria e supervisão em Serviço Social. 

Sendo assim, bem como afirmou Souza (2016, p. 2) não há uma definição 

concreta acerca da assessoria em Serviço Social, mas sim uma aproximação 

conceitual estreita a semântica das palavras assessoria com consultoria. Embora a 

autora não aborde outras palavras como auditoria e supervisão, é sabido que tais 

termos também são exploradas nesses tipos de pesquisa. 
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Em análise sobre a diferença entre a assessoria e consultoria no Serviço Social, 

entende-se que: 

há, no vernáculo da língua portuguesa, uma pequena diferença entre 
assessor e consultor, em que o primeiro é identificado como aquele que 
assessora ou como assistente, adjunto, auxiliar ou ajudante. E consultor é 
aquele que dá conselhos ou pareceres sobre assunto de sua especialidade. 
(SOUZA, 2016, p. 2 apud. BRAVO; MATOS, 2014) 

Nota-se assim que o assessor, assim como o consultor de Serviço Social 

provém de uma demanda acerca do conhecimento sobre a especialidade, devendo 

assim possuir capacidades e habilidades altamente ligadas com a criatividade, 

sobretudo tomada pela “consciência crítica, conhecimento científico aperfeiçoado, 

alguma experiência na área de assessoramento e vontade de implementar mudanças 

significativas” (SOUZA, 2016, p. 2) 

O assessor não é aquele que intervém, deve, sim, propor caminhos e 
estratégias ao profissional ou à equipe que assessora e estes têm autonomia 
em acatar ou não suas proposições. Portanto, o assessor deve ser alguém 
estudioso, permanentemente atualizado e com capacidade de apresentar 
claramente suas proposições. (SOUZA, 2016, p. 2 apud. BRAVO; MATOS, 
2014, p. 31) 

Guerra e Braga dizem que uma distinção clara entre supervisão e assessoria 

em Serviço Social está no “fato de que não implicam em uma intervenção direta na 

execução das políticas sociais, planos e /ou projetos” (GUERRA; BRAGA, 2009, p. 

10), entendendo que o assessor não é um executor de tais políticas e sim um 

“propositor de ações, de novas estratégias, mediante avaliação dos mesmos” 

(GUERRA; BRAGA, 2009, p. 10) 

Bravo e Matos (2006, p. 29) que em seu livro “Assessoria, Consultoria & Serviço 

Social” reúne um conjunto de leituras fundamentais acerca da temática de maneira a 

abordar a teorização da assessoria, as discussões sobre a história da prática e a 

recorrência de trabalhos mais atuais nesse campo de trabalho.  

Essa leitura se destaca na objetivação de se entender a prática da assessoria 

e consultoria em serviço social no Brasil à partir de uma perspectiva crítica em busca 

de se esclarecer a prática profissional em consonância com o Código de Ética e, 

sendo assim, compromissada com a construção de uma sociedade justa, com 

fundamentos igualitários em resposta a necessidade de emancipação da classe 

trabalhadora. (BRAVO; MATOS, 2006, p. 30) 
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Essa compreensão também é relatada por Souza (2016, p. 5) que em leitura 

sobre os princípios norteadores do assistente social, afirma que o profissional de 

Serviço Social por vezes tem sua atuação confundida pelo fato de estar em diferentes 

espaços e realizando variados trabalhos. 

Contudo, explica que o Assistente Social é um profissional que não pode ter 

sua polivalência confundida com inespecificidade: 

pode concretamente reconstruir as mediações ontológicas estruturantes da 
dinâmica e das categorias históricas do concreto, trabalhando-as no plano 
das representações da população usuária, usando estratégias para a 
superação do nível de singularidade da prática, bem como pode, no processo 
de intervenção propriamente dito, ter a possibilidade de articular as forças e 
os sujeitos em presença. (SOUZA, 2016, p. 5 apud. PONTES, 1997, p.164) 

Compartilhando das mesmas posições e de maneira a demonstrar a prioridade 

no campo da pesquisa sobre assessoria em Serviço Social, Matos (2006, p. 2) destaca 

que existe uma urgência em se aprofundar os estudos sobre a temática no Serviço 

Social brasileiro, pois para ele há uma dificuldade em se alcançar o entendimento 

acerca do Assistente Social assessor no país. 

Para ele: 

É nos rumos dessa reflexão – entre a riqueza do potencial de assessoria que 
os assistentes sociais hoje apresentam e os riscos imanentes de uma ação 
não problematizada desta natureza – que este artigo se inscreve. Para tanto 
iniciaremos por uma necessária reflexão conceitual sobre 
assessoria/consultoria; apontaremos os possíveis problemas e as riquezas 
potenciais da assessoria/consultorias para o Serviço Social e, por fim, 
discutiremos estratégias para o trabalho de assessoria/consultoria rumo ao 
fortalecimento da democracia e dos direitos humanos na perspectiva tratada 
no atual Código de Ética dos Assistentes Sociais, sempre em articulação com 
experiências concretas sobre assessoria/consultoria retiradas da bibliografia 
disponível. (MATOS, 2006, p. 2) 

Mediante isso, constata-se a insuficiência nas análises conclusivas acerca da 

assessoria em Serviço Social, tal evidência expressa uma possível fragilidade na 

atuação profissional dos Assistentes Sociais nesse campo e, ao mesmo tempo, 

emerge a possibilidade de se refletir as atuais práticas com a possibilidade de nortear 

o exercício profissional de modo a estabelecer uma maior estrutura conceitual e 

prática no desenvolvimento dos estudos sobre o campo de atuação. 
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1.3 A NORMATIZAÇÃO DA ASSESSORIA EM SERVIÇO SOCIAL 

Parece contraditório a afirmativa de que existe uma normativa para o exercício 

profissional dos Assistentes Sociais no campo da assessoria em Serviço Social 

quando se é constatado que não há um consenso em relação a conceituação dessa 

prática na profissão. 

É relevante que a assessoria em Serviço Social se trata de uma prestação de 

um serviço de nível especializado, tendo o informação e comunicação como 

ferramenta principal de trabalho, devido o amplo conhecimento na área. (BRUGER, 

2011, p. 109) 

Assim, Iamamoto (2006, p. 33) diz que crescem as possibilidades de trabalho 

para profissionais com maior experiencia e “altamente qualificados em determinadas 

áreas de especialização. Registram-se ainda requisições no campo da pesquisa, de 

estudos e planejamento, dentre inúmeras outras funções” (IAMAMOTO, 2006, p. 33) 

O profissional é capaz de diagnosticar a demanda através da análise sobre a 

realidade e a “necessidade de intervenção, indicando as soluções e ações corretas a 

serem executadas, desenvolvendo projetos específicos e viáveis às necessidades” 

em busca de mudanças que possam aperfeiçoar o trabalho e viabilizar a efetivação 

de direitos. (BRUGER, 2011, p. 109) 

Os assistentes sociais ampliam seu espaço ocupacional para atividades 
relacionadas à implantação e orientação de conselhos de políticas públicas, 
à capacitação de conselheiros, à elaboração de planos de assistência social, 
acompanhamento e avaliação de programas e projetos. Tais inserções são 
acompanhadas de novas exigências de qualificação, tais como o domínio de 
conhecimentos para realizar diagnósticos sócio-econômicos de municípios, 
para a leitura e análise dos orçamentos públicos identificando recursos 
disponíveis para projetar ações; o domínio do processo de planejamento; a 
competência no gerenciamento e avaliação de programas e projetos sociais; 
a capacidade de negociação, o conhecimento e o know-how na área de 
recursos humanos e relações no trabalho, entre outros. Somam-se 
possibilidades de trabalho nos níveis de assessoria e consultoria para 
profissionais mais experientes e altamente qualificados em determinadas 
áreas de especialização. Registram-se ainda requisições no campo da 
pesquisa, de estudos e planejamento, dentre inúmeras outras funções. 
(IAMAMOTO, 2006, p. 32-33) 

Essa contramão é explícita por Souza (2016, p. 2) pelo fato de se executar mais 

do que se teorizar esse tipo de serviço, além disso, essa contradição também é 

recorrente das amostras de registro e reflexão de assessorias que se apresentam em 

sua maior parte como um serviço pontual e descontinuado. 
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Em texto de Guerra e Braga (2009, p. 10) as autoras estudam a supervisão em 

Serviço Social, na tentativa de distinguir a supervisão da assessoria a autora afirmam 

que a primeira é um trabalho contínuo e progressivo enquanto a natureza da 

assessoria é temporária, considerando que “o supervisado procura o assessor quando 

precisa” (GUERRA; BRAGA, 2009, p. 10) 

Embora existam esses e outros problemas no campo da assessoria em Serviço 

Social é importante saber que esse serviço é normatizados para os profissionais que 

exercem tais atividades. Essa normatização está na Lei n. 8662/93, Lei de 

Regulamentação da Profissão do Serviço Social no Brasil e no Código de Ética 

Profissional dos Assistentes Sociais. (SOUZA, 2016, p. 5) 

A Lei de Regulamentação da Profissão é composta por diversas determinações 

que apontam as possibilidades da prática profissional dos Assistentes Sociais. No 

Artigo 4º da Lei n. 8662/93 é apresentado como competência profissional dos 

Assistentes Sociais prestar assessoria a órgãos públicos em relação a administração 

direta e indireta, além disso pode também prestar os serviços de assessoria às 

empresas privadas e demais entidades. (SOUZA, 2016, p. 6) 

Tal determinação prevê que a assessoria deverá ocorrer em relação às 

matérias de elaboração, coordenação, execução e avaliação de planos, projetos, 

programas e políticas no âmbito do Serviço Social, pressupondo a obrigatoriedade da 

participação da sociedade civil. (SOUZA, 2016, p. 6) 

Souza (2016, p. 6) diz que o Assistente Social também pode assessorar 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil, sendo esse exercício 

profissional estabelecido pela demanda relacionada as matérias de orientação e 

conscientização das políticas sociais, exercício da cidadania, garantia e ampliação 

dos direitos coletivos. 

Ainda na Lei n. 8662/93, em seu Artigo 5º, são constituídas as atribuições 

privativas do Assistente Social que em relação a assessoria emprega como atividade 

privada ao profissional de Serviço Social assessorar órgãos públicos, empresas 

públicas e privadas, também demais entidades em matéria de Serviço Social. Ou seja, 

o Assistente Social é o único profissional que pode exercer assessoria em Serviço 

Social no país. (SOUZA, 2016, p. 6) 

Como elemento norteador de tais práticas, há o Código de Ética Profissional 
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O Código de Ética Profissional do Assistente Social (Resolução CFESS nº 
273/ 93 de 13 de março de 1993) expressa: Art. 2º - Constituem direitos do 
assistente social: a) Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, 
estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão, e dos princípios 
firmados neste Código; g) Pronunciamento em matéria de sua especialidade, 
sobretudo quando se tratar de assuntos de interesse da população. (SOUZA, 
2016, p. 6) 

Souza (2016, p. 4) entende que no Projeto Ético-Político-Profissional do 

Assistente Social é explicitado que a assessoria deve ser exercida como uma técnica 

de estabelecer um canal de diálogo da gestão com a população usuária do serviço, 

com enfoque no que tange a participação social nas decisões políticas dos espaços.  

Logo: 

As assessorias podem ser instrumentos de socialização de informações e 
conhecimentos, espaço de viabilização de direitos e de vivência das 
contradições sociais presentes no campo de correlações de forças. A 
assessoria / consultoria podem tornar-se preciosos espaços de negociação e 
o Serviço Social pode atuar no campo das tensões enquanto mediador desse 
conflito social. (SOUZA, 2016, p. 5) 

Sendo assim, cabe avaliar que o reconhecimento da assessoria como 

competência e atribuição privativa profissional do Assistente Social é dado pelas 

demandas sociais expressas da Questão Social. Sendo assim, ressalta-se que 

As demandas apresentadas à profissão podem ser oriundas do conflito 
suscitado entre o capital e o trabalho, como a exploração, o não acesso a 
direitos, o desemprego e o sub-emprego, etc. Podendo ser vinculadas a 
outras questões de cunho mais genérico, como à exclusão social, a baixa-
qualidade de vida, a baixa-estima dos indivíduos, grupos e populações, a 
desestruturação familiar, as diversas formas de violência, entre outros. 
(GOERCK; VICCARI, 2012, p. 2) 

Tendo como eixo do trabalho a ampliação e consolidação da cidadania “que 

deve ser considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos 

direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras.” (GOERCK; VICCARI, 

2012, p. 2) 

Logo, para atender as demandas em virtude de intervir na Questão Social é 

preciso que os profissionais tenham suas funções norteadas pelo Projeto Ético-

Político do Serviço Social, como também pelo Código de Ética Profissional e Lei de 

Regulamentação da profissão. 
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2 A ASSESSORIA EM SERVIÇO SOCIAL NA ATUALIDADE 

2.1 AS RELAÇÃO SOCIAIS E O TRABALHO NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

Antes de se revelar propriamente o trabalho de Assessoria em Serviço Social 

e suas configurações são necessários conhecimentos sobre a conjuntura política e as 

características econômicas, sociais e das relações de trabalho da sociedade brasileira 

contemporânea, visto que para Lessa (2011, p. 13) todo o trabalho deve ser analisado 

por meio da discussão da desigualdade e da relação entre o proletariado e o 

capitalista. 

Assim, inicialmente compreender a conjuntura do capitalismo contemporâneo 

é de expresso valor na analise sobre o trabalho do Assistente Social brasileiro. Essa 

é a leitura fundamental para se perceber a realidade mais atualizada de trabalho na 

sociedade capitalista e seus impactos na classe trabalhadora. (LESSA, 2011, p. 13) 

Sendo assim, Lessa (2011, p. 14) busca responder de forma objetivamente 

crítica ao sistema em vigência o lugar do trabalho no mundo contemporâneo desde 

1960, comportando analises sobre os trabalhos manuais e intelectuais com 

consideráveis críticas ao capitalismo e suas reformas atuais. 

A mesma discussão ainda poderá contar com contribuições de Iamamoto 

(2007, p. 17) que desenvolve a discussão do trabalho no sistema capitalista ainda 

mais voltado para os conhecimentos acumulados pelo serviço social, visto que a 

mesma entende que: 

A alusão a essa problemática é fundamental, porque, ao desconsiderá-la, 
desfigura-se o debate sobre o trabalho e reprodução das relações sociais na 
sociedade capitalista. Esse procedimento atualiza-se hoje entre intelectuais 
que, em nome da teoria social de Marx, discutem o trabalho enquanto valor 
de uso — enquanto atividade produtiva útil, em sua substância material —, 
independente de sua determinação formal, isto é, da historicidade das 
relações sociais e das formas de propriedade por meio das quais se produz 
na sociedade burguesa. Relações estas que são inseparáveis da forma-valor, 
cujas implicações são silenciadas nessas análises, o que conduz, por vias 
não previstas, às armadilhas da reificação: privilegiar os atributos das coisas 
materiais em detrimento das relações sociais que as qualificam. 
(IAMAMOTO, 2007, p. 17) 

Mediante isso, com os recentes avanços das políticas neoliberais esses 

problemas são ainda mais intensificados. Entendendo o Neoliberalismo como um 

modelo político, econômico, social e cultural que desregulamenta as políticas de 
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proteção social e demais políticas públicas. Esse desmonte o contexto mais recente 

o Brasil vive um processo de extinção da proteção social. (GONÇALVES, 2012, p. 13) 

Nesse cenário “Os direitos sociais foram negados durante muito tempo – o que 

se atualiza hoje pelos expoentes do neoliberalismo –, sob alegação de que estimulam 

a preguiça, violam o direito individual à propriedade e estimulam o paternalismo 

estatal” (IAMAMOTO, 2009, p. 26) 

Assim, o Estado se voltando para a ideologia liberal acarreta não apenas no 

agravamento das mazelas sociais, intensificação e formação de novas expressões da 

questão social, mas também transforma o processo produtivo o que atinge fortemente 

o campo profissional, incluindo mudanças no trabalho do Assistente Social. 

(RAICHELIS, 2009, p. 6) 

Como consequência deste novo modelo, acentuou-se a precarização das 
relações de trabalho, aumentando substancialmente o desemprego e o 
subemprego, que trazem em seu bojo: a violência, a mendicância e o 
narcotráfico, ou seja, com a instauração da prática neoliberal emerge-se uma 
crise mundial, o mundo vive uma crise de paradigmas, onde não se tem um 
modelo que responda às crises sociais inerentes ao modo de produção 
capitalista. (SIMÕES, 2016, p. 6) 

Logo, Raichelis (2009, p. 15) as relações sociais e suas mudanças são 

expressamente determinantes para a compreensão do trabalho de Assessoria em 

Serviço Social, não apenas pela identidade que vem sendo atribuída ao profissional, 

mas também como parte do conjunto que forma a o trabalho com políticas públicas e 

sociais.  

2.2 COMO É CONFIGURADO O TRABALHO DE ASSESSORIA EM SERVIÇO 

SOCIAL 

O Assistente Social é um profissional inserido em muitos espaços profissionais. 

Assim, é uma profissão capaz de atuar em todas as esferas das áreas da educação, 

da saúde, da previdência pública e privada, também na assistência social, na área da 

habitação, do meio ambiente, etc. sendo “movidos pela perspectiva de defesa e 

ampliação dos direitos da população” (IAMAMOTO, 2006, p. 5-6) 

Nesses espaços ocupacionais esses profissionais realizam assessorias, 
consultorias e supervisão técnica; contribuem na formulação, gestão e 
avaliação de políticas, programas e projetos sociais; atuam na instrução de 
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processos sociais, sentenças e decisões, especialmente no campo 
sociojurídico; realizam estudos socioeconômicos e orientação social a 
indivíduos, grupos e famílias, predominantemente das classes subalternas; 
impulsionam a mobilização social desses segmentos e realizam práticas 
educativas; formulam e desenvolvem projetos de pesquisa e de atuação 
técnica, além de exercem funções de magistério, direção e supervisão 
acadêmica. (IAMAMOTO, 2006, p. 6) 

Em todos os campos profissionais que trabalha um Assistente Social ou que se 

planeja, executa, monitora ou avalia políticas públicas e sociais e serviços sociais 

podem ser realizadas assessorias em Serviço Social. Visto que esse trabalho não 

contempla unicamente as adequações da atuação do Assistente Social, mas também 

outros elementos como a qualidade dos serviços, entre outras relações (IAMAMOTO, 

2009, p. 6) 

Os espaços ocupacionais do assistente social têm lugar no Estado – nas 
esferas do poder executivo, legislativo e judiciário –, em empresas privadas 
capitalistas, em organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e na 
assessoria a organizações e movimentos sociais. Esses distintos espaços 
são dotados de racionalidades e funções distintas na divisão social e técnica 
do trabalho, porquanto implicam relações sociais de natureza particular, 
capitaneadas por diferentes sujeitos sociais, que figuram como 
empregadores (o empresariado, o Estado, associações da sociedade civil e, 
especificamente, os trabalhadores). Elas condicionam o caráter do trabalho 
realizado (voltado ou não à lucratividade do capital), suas possibilidades e 
limites, assim como o significado social e efeitos na sociedade. Ora, as 
incidências do trabalho profissional na sociedade não dependem apenas da 
atuação isolada do assistente social, mas do conjunto das relações e 
condições sociais por meio das quais ele se realiza. (IAMAMOTO, 2009, p. 5) 

Dessa forma, entender como é configurado o trabalho de Assessoria em 

Serviço Social não é uma analise simples, pois esse ainda é um campo de grandes 

discussões acerca dos limites e possibilidades das práticas profissionais, assim como 

também são discutidas as intencionalidades tanto do Assistente Social que assessora 

como do contratante em meio aos interesses contraditórios entre as classes sociais. 

(BRAVO, 2009, p. 1) 

Essa contradição é fruto das relações sociais na sociedade capitalista e a 

chamada de profissionais parar reparar prejuízos sociais originados das 

desigualdades sociais dessa relação. Sendo assim, “expressão das forças sociais que 

nelas incidem: tanto o movimento do capital quanto os direitos, valores e princípios 

que fazem parte das conquistas e do ideário dos trabalhadores.” (IAMAMOTO, 2009, 

p. 11) 

Refletindo isso, Bravo diz que: 
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Pensar o trabalho profissional dos assistentes sociais nessas instâncias 
supõe uma dupla dimensão: analisar o controle democrático no contexto 
macrossocietário, que vem alterando as políticas sociais com retração dos 
direitos sociais, e as respostas técnicoprofissionais e ético-políticas dos 
agentes profissionais. (BRAVO, 2009, p. 1) 

A configuração do trabalho de Assessoria em Serviço Social se diferencia um 

pouco dos demais trabalhos do Assistente Social no Brasil, pois o de Assessoria em 

Serviço Social é um trabalho predominentemente pontual e com formas de contrato 

que nem sempre beneficiam o trabalhador por sua razão temporária. (FREIRE, 2010, 

p. 308) 

Embora indicativos mostrem que Assistentes Sociais no Brasil são 

trabalhadores majoritariamente assalariados, é sabido que o processo de 

reestruturação produtiva do capital tem atingido alguns campos de trabalho desses 

profissionais “com a redução de postos governamentais, principalmente nos níveis 

federal e estadual, e a sua transferência para os municípios em virtude dos processos 

de descentralização e municipalização dos serviços públicos” (RAICHELIS, 2009, p. 

7) 

Intensificam-se os processos de subcontratação de serviços individuais dos 
assistentes sociais por parte de empresas de serviços ou de assessoria na 
prestação de serviços aos governos, acenando para o exercício profissional 
privado (autônomo), temporário, por projeto, por tarefa, em função das novas 
formas de gestão das políticas sociais. (RAICHELIS, 2009, p. 7) 

Logo, é necessário compreender de que forma estão trabalhando e de que 

forma se espera trabalhar em um futuro próximo. Pois, os Assistentes Sociais são 

trabalhadores inseridos nos espaços de atuação assim como os demais profissionais 

e sofrem com as precarizações ocorridas por consequência das crises do capital. 

(IAMAMOTO, 2009, p. 12) 

O exercício profissional é necessariamente polarizado pela trama de suas 
relações e interesses sociais. Participa tanto dos mecanismos de exploração 
e dominação, quanto, ao mesmo tempo e pela mesma atividade, da resposta 
às necessidades de sobrevivência das classes trabalhadoras e da 
reprodução do antagonismo dos interesses sociais. Isso significa que o 
exercício profissional participa de um processo que tanto permite a 
continuidade da sociedade de classes quanto cria as possibilidades de sua 
transformação. Como a sociedade é atravessada por projetos sociais 
distintos – projeto de classes para a sociedade – tem-se um terreno sócio-
histórico aberto à construção de projetos profissionais também diversos, 
indissociáveis dos projetos mais amplos para a sociedade. É essa presença 
de forças sociais e políticas reais – e não mera ilusão – que permite à 
categoria profissional estabelecer estratégias político-profissionais no sentido 
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de reforçar interesses das classes subalternas, alvo prioritário das ações 
profissionais. (IAMAMOTO, 2009, p. 12) 

O trabalho de Assessoria não deveria ser predominantemente temporário 

porque se trata de um trabalho construtivo, ou seja, processual e que não deveria ser 

realizado propriamente por visitas e observações pontuais sobre os serviços e ações 

tanto nos espaços públicos como nos privados. (FREIRE, 2010, p. 308) 

O assistente social exerceria aí o papel de assessor no planejamento das 
ações pelos sujeitos e seu acompanhamento, de acordo com a correlação de 
forças, também objeto de análise, e em articulação com mecanismos políticos 
coletivos, internos e externos à instituição (que compreendem outras 
instituições, organizações comunitárias, sociedade civil organizada, já 
identificados no segundo sentido). (FREIRE, 2010, p. 308 apud Freire, 2003, 
p. 137-138) 

Assim, embora seja alvo para as reformas neoliberais e tenha sua 

funcionalidade nas necessidades de redução das mazelas do Sistema Capitalista, o 

Assistente Social deve voltar a suas atividades para a garantia dos direitos que vem 

sendo negados e para o fortalecimento da democracia popular. (BRAVO, 2009, p. 17)  

considera-se que a assessoria às instâncias públicas de controle democrático 
articulada aos movimentos sociais é um espaço de trabalho que os 
assistentes sociais podem contribuir para o fortalecimento dos sujeitos 
políticos na perspectiva da garantia e/ou ampliação dos direitos sociais, tendo 
no horizonte a emancipação humana. (BRAVO, 2009, p. 17) 

Assim, para Bravo (2009, p. 11), entender a configuração desse trabalho ainda 

se torna mais difícil pela falta de estudos e analises sobre as experiencias que vem 

sendo ocorridas por profissionais fora do âmbito da universidade. Assim, se faz 

necessário resgatar os registros das práticas profissionais em Assessoria em Serviço 

Social como forma de esclarecer para que vem sendo requisitada a Assessoria, de 

que forma e quais os resultados.  

Desse modo, o CFESS orienta que a assessoria em Serviço Social deve ser 

um trabalho que vise potencializar a participação social e popular, estimulando o 

processo de democratização do país e, em especial, das políticas sociais. (CORRÊA; 

SANTOS; OLIVEIRA, 2017, p. 16) 

Para Corrêa, Santos e Oliveira (2017, p. 16) isso pode ocorrer com ações que 

possibilitem a ampliação dos canais de participação dos usuários e da população em 

geral nas melhorias e também na “formulação, fiscalização e gestão” das diferentes 
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políticas. Com isso, para o CFESS se intensifica a luta pela conquista de mais direitos 

civis, políticos e sociais. 

2.3 REGISTROS DAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

Segundo Bravo (2009, p. 11) não são muitos os estudos e documentações de 

ações que referenciem as práticas de assessoria em Serviço Social, sendo em maioria 

os materiais disponibilizados sobre isso de origem dos debates universitários e 

experimentos acadêmicos em projetos de extensão. 

Freire (2010, p. 306-307) ensina que ponto negativo dessa situação está 

apenas na ausência de outros modelos de Assessoria em Serviço Social e não na 

maior presença de Assessorias de cunho acadêmico, pois: 

o trabalho de assessoria nessa área, pelas universidades e centros de 
pesquisa, é fundamental e prioritário, merecendo apoio das agências de 
fomento, de modo similar a projetos vinculados às demais tecnologias, na 
direção contra-hegemônica da valorização de uma esfera pública 
democrática e do consenso crítico da classe que vive do seu trabalho. 
(FREIRE, 2010, p. 307) 

Mediante isso, esclarece-se que existe uma importância e um peso importante 

nos trabalhos de Assessoria em Serviço Social realizadas por meio do espaço 

acadêmico que através desta alcança o campo de atuação profissional de Assistentes 

Sociais. (FREIRE, 2010, p. 307) 

Logo, Bravo (2009, p. 12) diz que um grande exemplo são os registros que 

foram identificados alguns materiais que relacionam as práticas de fortalecimento do 

Controle Social com as práticas de Assessoria em Serviço Social no campo da Saúde, 

em especial na saúde do trabalhador.  

Para a autora “essa assessoria tem sido efetivada por meio de diferentes 

maneiras, ou seja, pode ser uma assessoria cotidiana ou mais pontual, presente nas 

reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho, como nos fóruns de discussão.” 

(BRAVO, 2009, p. 12) 

Bravo (2009, p. 12-13) mensura que são destacados então como capitais ações 

que envolveram esses trabalhos de Assessoria em Serviço Social:  

a organização da documentação dos Conselhos; a organização de plenárias; 
a elaboração de cartilhas sobre controle social e política de saúde; a pesquisa 
de temas e realização de oficinas; a elaboração das atas de reuniões do 
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conselho; a idealização de boletins informativos do Conselho; a elaboração 
de Planos com propostas de participação popular, que devem conter o 
diagnóstico da localidade e o plano propriamente dito; a realização de 
reuniões periódicas, que discutam previamente a pauta da reunião dos 
Conselhos; a pesquisa sobre a realidade; a realização de cursos de 
capacitação de conselheiros; o acompanhamento dos conselhos; a 
realização do perfil do conselheiro e o incentivo à realização e participação 
no orçamento participativo. (BRAVO, 2009, p. 12-13) 

Sendo assim, Bravo (2009, p. 13 apud. BRAVO; MATOS, 2006) em reflexão 

sobre os trabalhos realizados por Assistentes Sociais no campo da Assessoria em 

Serviço Social, valorizam-se as ações programadas junto aos usuários, assim como 

também das entidades populares e organizações sociais que objetivam um maior 

fortalecimento da participação da sociedade, tendo essa assessoria como estratégia. 

Relatam que, a partir de uma demanda de capacitação de conselheiros, 
iniciam junto com os solicitantes uma problematização sobre o tema. A 
preocupação central consiste em desmistificar que a capacitação resolveria 
os problemas que são de ordem política. Por outro lado, os autores sabem, 
contraditoriamente, do potencial da capacitação não como uma ação 
episódica, mas no contexto de assessoria. É nesta perspectiva que as 
oficinas são desenvolvidas tendo por referência outras ações como a 
elaboração de planos municipais de saúde e mobilização dos sujeitos para 
continuarem a articulação com os demais segmentos e entidades. O curso é 
uma estratégia para o desenvolvimento de outras atividades, e, não por 
acaso, no seu encerramento, criam-se fóruns populares de políticas públicas 
para fortalecer a organização social. Tem-se utilizado como procedimentos 
técnico-operativos a pesquisa participante articulada a outros instrumentos 
de investigação, o planejamento estratégico situacional e ação 
socioeducativa. O objetivo da assessoria é a democratização e/ou 
socialização do conhecimento, tendo por intencionalidade a ampliação dos 
diversos sujeitos na luta pela efetivação dos direitos sociais. A pesquisa é 
socializada com os sujeitos tendo por objetivo a análise da realidade. A ação 
socioeducativa é a que articula os diversos procedimentos na busca da 
problematização e desvendamento do real com vistas à mobilização e 
organização dos sujeitos para enfrentamento das questões concretas. 
(BRAVO, 2009, p. 13-14) 

Considerando tal objetivo, Corrêa, Santos e Oliveira (2017, p. 17) diz ser de 

extrema urgência “a construção do saber teórico, na profissão para coordenar, 

elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas 

projetos” que possam estar vinculadas as práticas profissionais do Assistente Social. 

Assumindo esse objetivo, Goerck e Viccari (2004, p. 6-9) fala sobre a 

Assessoria prestada ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI que “se 

caracterizou na capacitação da equipe executora do Programa” (GOERCK; VICCARI, 

2004, p. 6) 
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Goerck e Viccari (2004, p. 11) diz que o que se percebe das considerações 

acerca do trabalho realizado é que a Assessoria em Serviço Social pode ser vista 

como “um campo no qual atualmente é possível o Assistente Social se inserir para 

trabalhar com as demandas da questão social, entretanto é imprescindível evidenciar 

o contexto em que a mesma está situada.” (GOERCK; VICCARI, 2004, p. 11) 
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3 AS RELAÇÕES DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA ASSESSORIA 

EM SERVIÇO SOCIAL 

3.1 NOVAS CONFIGURAÇÕES DO MERCADO DE TRABALHO E A ASSESSORIA 

EM SERVIÇO SOCIAL 

As novas configurações do mercado de trabalho transforma completamente as 

possibilidades interventivas do Assistente Social, assim como de qualquer outra 

profissão. Recorrendo as leituras analíticas de Silva e Raichelis (2015, p. 586), 

percebe-se que há uma certa constância de prejuízos morais, profissionais e até 

pessoais relacionado ao assédio moral sofrido por Assistentes Sociais.  

O aspecto da violência no mundo do trabalho apresenta-se como estratégia 
de dominação do capital sobre o conjunto de trabalhadores(as), 
desorganizando-os(as) enquanto classe social e despolitizando-os(as) na 
medida em que ocorre o esvaziamento do potencial reivindicatório dessa 
classe, ocorrendo a individualização da violência assimilada como culpa do(a) 
trabalhador(a), e não como forma de violentar os direitos humanos dos(as) 
trabalhadores(as). Nesse sentido, a solidariedade de classe desaparece para 
dar lugar à culpabilização individual em relação a questões que afetam o 
coletivo. (SILVA; RAICHELIS, 2015, p. 590) 

De antemão, constata-se que as práticas de assedio moral no mundo do 

trabalho funciona como estratégia de aumento da produção, no caso dos Assistentes 

Sociais não acontece diferente. São evidenciadas situações vexatórias e humilhantes 

as quais esses profissionais lidam e vivem diariamente durante a jornada de trabalho. 

(SILVA; RAICHELIS, 2015, p. 586) 

Mas Silva e Raichelis (2015, p. 586) dizem que essa configuração não surge 

por um acaso, ela é programada e tem uma intencionalidade e traz respostas ao 

empregador, seja ele empresários, líderes de organizações sociais ou mesmo o 

Estado. Desse modo, Destacando que: 

a reforma gerencial do Estado disseminou a ideologia gerencialista nas 
relações de trabalho e nas formas de gestão das políticas públicas. Tal 
ideologia trouxe impactos nas condições de trabalho dos(as) assistentes 
sociais, em sua maioria trabalhadores(as) assalariados(as) de órgãos da 
administração pública e, em consequência, sofrendo os efeitos negativos da 
reforma neoliberal do Estado. (SILVA; RAICHELIS, 2015, p. 586) 

Assim, ao se estudar as configurações do trabalho em Assessoria em Serviço 

Social, envolvem-se inicialmente questões ligadas a saúde do trabalhador. Há assim 
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profissionais doentes que são obrigados diariamente a estar presentes em espaços 

os quais as relação ao trabalho não são saudáveis. (SILVA; RAICHELIS, 2015, p. 586) 

As estratégias de intensificação do trabalho vão sendo incorporadas 
gradativamente e talvez não estejam ainda claramente perceptíveis para o 
conjunto de trabalhadores, particularmente na esfera estatal. Mas elas 
ganham concretude no ritmo e na velocidade do trabalho, nas cobranças e 
exigências de produtividade, no maior volume de tarefas, nas características 
do trabalho intelectual demandado, no peso da responsabilidade. 
(RAICHELIS, 2011, p. 433) 

Outra configuração relacionada ao trabalho de Assessoria em Serviço Social 

está relacionada ao Espaços ocupacionais e dimensões políticas da prática do 

Assistente Social vínculo empregatício que de modo geral trabalha na condição de 

autônomo, especialmente nas assessorias às empresas, e isso é ampliado ano após 

ano. (GIAMPAOLI, 2013, p. 270) 

Na condição de profissional autônomo, sem vínculo trabalhista, o assistente 
social é obrigado a ter inscrição profissional no Conselho Regional de Serviço 
Social (Cress). Também necessita inscrever‑se e atualizar seus dados no 
Cadastro de Contribuintes Mobiliários (CCM), na prefeitura do município em 
que exercerá suas atividades, pois esse tipo de contratação implica o 
pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) ao 
município. Ainda sobre o assunto, o Cress posiciona‑se, para a categoria 
profissional, como não sendo o órgão competente para ditar exigências de 
âmbito contratual, e orienta os profissionais a negociarem seus honorários 
com base na Tabela Referencial de Honorários de Serviço Social (TRHSS). 
(GIAMPAOLI, 2013, p. 271) 

Considerando isso, Giampaoli (2013, p. 270) observa que o sentimento dos 

profissionais inseridos nesses espaços não é de favorável, ao contrário, há um grande 

desconforto em relação a sua segurança no trabalho, seus direitos previdenciários, 

entre outros direitos que não alcançam os profissionais liberais: 

Nas empresas, entre as condições de trabalho estabelecidas no contexto da 
reestruturação, sobressaem as citadas por Cesar (2010), que dizem respeito 
à instabilidade e à insegurança sofridas pelos profissionais, devido à redução 
de postos de trabalho, e responsáveis pelos esquemas de subcontratação 
por meio da terceirização, ou do estabelecimento de vínculos precários e 
temporários, que se manifestam também na precarização do trabalho, em 
termos salariais e de benefícios sociais. (GIAMPAOLI, 2013, p. 270) 

Essa configuração é crescente no mercado de trabalho e assim como afirma 

Giampaoli (2013, p. 270) precariza o trabalho do Assistente Social com a adoção de 

redução de salários, “aumento da produtividade e de resultados imediatos” 
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(GIAMPAOLI, 2013, p. 270 apud Raichelis, 2011, p. 422). Além disso gera uma imensa 

preocupação em relação a proteção do trabalhador, que se torna mais vulnerável a 

explorações. (GIAMPAOLI, 2013, p. 282) 

nota‑se que as profissionais não se sentem desprotegidas pelo fato de serem 

subcontratadas pela consultoria, e verificou‑se também que buscam 
alternativas como forma de se preparar para situações futuras de 
aposentadoria e desemprego. Não reconhecem, como forma de precarização 
do trabalho, o fato de não serem trabalhadoras com vínculo empregatício. 
(GIAMPAOLI, 2013, p. 282) 

Mas isso não acontece unicamente em empresas privadas, como foi visto isso 

faz parte da reestruturação do capital que atinge todos os segmentos, sendo ele 

público ou privado. No caso das empresas e organizações sociais – setores privados 

– esse processo acontece com muito mais rapidez, mas ele alcança os setores 

públicos. (FREIRE, 2010, p. 304) 

os impactos da reestruturação produtiva no serviço público e em seus 
servidores, refletidos na precarização dos vínculos e das condições de 
trabalho, estagnação salarial e escolha de chefes com características 
patrimonialistas, que mantêm a submissão; a manipulação da classe 
dominante sobre a opinião pública no reforço da imagem negativa do 
funcionário público, desvalorizado, com consequente perda de status 
profissional diante da sociedade. (FREIRE, 2010, p. 304) 

Assim, os profissionais de Serviço Social são obrigados a aceitarem contratos 

frágeis ou atividades sem vínculos empregatícios para sobreviver. Isso faz com que a 

precarização do mundo do trabalho se fortaleça, intensificando a terceirização dos 

serviços, alimentando e agravando as vulnerabilidades das subcontratações de 

profissionais. (RAICHELIS, 2011, p. 431) 

Isso acentua a prática de exercícios profissionais pontuais e socorristas 

“acenando para o exercício profissional privado (autônomo), temporário, por projeto, 

por tarefa, em função das novas formas de gestão das políticas sociais.” (RAICHELIS, 

2011, p. 431) 

Visto isso, constata-se que: 

Os efeitos da terceirização para o trabalho social são profundos, pois ela: a) 
Desconfigura o significado e a amplitude do trabalho técnico realizado pelos 
assistentes sociais e demais trabalhadores sociais; b) Desloca as relações 
entre a população, suas formas de representação e a gestão governamental, 
pela intermediação de empresas e organizações contratadas; c) Subordina 
as ações desenvolvidas a prazos contratuais e aos recursos financeiros 
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definidos, implicando descontinuidades, rompimento de vínculos com 
usuários, descrédito da população para com as ações públicas; d) Realiza 
uma cisão entre prestação de serviço e direito, pois o que preside o trabalho 
não é a lógica pública, obscurecendo‑se a responsabilidade do Estado 
perante seus cidadãos, comprimindo ainda mais as possibilidades de 
inscrever as ações públicas no campo do direito. (RAICHELIS, 2011, p. 432) 

Raichelis (2011, p. 432) considera que essas configurações vem se agravando 

fortemente devido as reformas trabalhistas, previdenciárias e educacionais que vem 

sendo aprovadas no Brasil. Com isso tornam-se desafios para estudantes, 

profissionais e para a sociedade de modo geral estabelecer mecanismos de resposta 

à essas perdas de direito.  

3.2 DESAFIOS PARA O SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO DA ASSESSORIA 

É certo de que a Assessoria em Serviço Social é um campo que vem garantindo 

bons resultados aos serviços e políticas sociais no Brasil com o aperfeiçoamento e 

melhorias nos mesmos. Contudo, foram resgatados inúmeros problemas que se 

apresentam como riscos aos profissionais de Serviço Social nesse campo devido as 

configurações que vem caracterizando o campo da Assessoria. (RAICHELIS, 2011, p. 

432) 

Assim, a Assessoria em Serviço Social é identificada como um campo de 

grande importância nas contribuições do assistente social, por se tratar de um espaço 

de prática política recém-institucionalizada (BRAVO; MATOS, 2006, p. 52) mas 

também em empresas privadas, onde a prática se envolve as contradições capitalistas 

com mais impacto em virtude dos compromissos políticos do assistente social e os 

objetivos empresariais (BRAVO; MATOS, 2006, p. 70) 

Em observação ao Código de Ética profissional, encontram-se em constituição 

as competências do assistente social prestar assessoria e consultoria a órgãos da 

administração, empresas e outras entidades direta e indiretamente em matérias do 

âmbito de atuação do Serviço Social como também a Movimentos Sociais na defesa 

dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. (CONSELHO FEDERAL DE 

SERVIÇO SOCIAL, 2006, p. 44 - 45) 

Assim é identificado o primeiro e mais importante desafio profissional para os 

Assistentes Sociais. Visto que esses fazem parte de um campo pouco reconhecido 
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teoricamente e de fortes fragilidades em relação as formas de contratação e objetivos 

das contratações. (BRAVO; MATOS, 2006, p. 70) 

profissionais impedidos de exercer sua ética profissional adoecem de fato. 
Trata‑se de uma dinâmica institucional que desencadeia desgaste e 
adoecimento físico e mental e que, no caso do assistente social, precisa ser 
mais bem conhecido, impondo‑se o imperativo da pesquisa sobre a condição 
assalariada do assistente social e os seus impactos na saúde dos assistentes 
sociais. Torna‑se urgente, pois, a formulação de uma agenda de pesquisa 
que possa produzir conhecimentos sobre essas situações de sofrimento do 
assistente social, pois é daí que poderão resultar subsídios fundamentais 
para a continuidade das lutas e embasamento de novas reivindicações e 
direitos que particularizem as específicas condições de trabalho do assistente 
social no conjunto da classe trabalhadora. (RAICHELIS, 2015, 435) 

Nesse quadro, pode ser evidenciado como segundo desafio a luta contra a 

precarização do mundo do trabalho. Em relação própria a precarização do trabalho do 

assistente social nas funções da assessoria e consultoria em serviço social que se 

configuram através da terceirização, como afirmam Bravo e Matos (2006, p. 20). Além 

disso, é interessante entender que tal precarização é um elemento em movimento que 

é percebido por meio de: 

Experiências de assessoria prestada, não só por assistente sociais, que 
expressam a precarização do trabalho, por meio de contratos temporários em 
nome de assessorias, a entrega do conhecimento com vistas e auxiliar a 
reestruturação produtiva e a reforma do Estado, bem como existem 
assessorias que visam a construção de políticas públicas e o 
aperfeiçoamento do trabalho profissional na perspectiva de fortalecimento do 
projeto ético-político do Serviço Social. (BRAVO; MATOS, 2006, p. 20-21) 

Notando isso, para Iamamoto (2009, p. 29) o desafio atual do Assistente Social 

é de poder tornar o Projeto Ético-Político do Serviço Social um norteador efetivo das 

práticas profissionais. Desse modo, o desafio é de garantir a consolidação desse 

projeto em sua plena e efetiva implementação.  

Para tanto, é necessário articular as dimensões organizativas, acadêmicas e 
legais que sustentam esse projeto com a realidade do trabalho cotidiano. 
Exige-se uma análise acurada das reais condições e relações sociais em que 
se efetiva a profissão, num radical esforço de integrar o “dever ser” com a 
objetivação desse projeto, sob o risco de se deslizar para uma proposta 
idealizada, porque abstraída da realidade histórica. (IAMAMOTO, 2009, p. 29)  

Assim, esse desafio primordial é instituído para todos os profissionais de 

Serviço Social das mais diferentes áreas, contudo, dentre todas as dificuldades que 

se tornam desafios para os Assistentes Sociais que trabalham com Assessoria em 
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Serviço Social, talvez, o maior deles seja originado da própria falta de registros 

teóricos acerca desse exercício. (BRUGUER, 2011, p. 109) 

Isso porque essa falta de documentos e materiais teóricos sobre a prática 

profissional de Assessoria em Serviço Social causa graves e ameaçadores prejuízos 

ao campo de trabalho, logo, para os Assistentes Sociais, pois o campo não tem seu 

“reconhecimento e aperfeiçoamento da categoria como um campo de atuação” 

(BRUGUER, 2011, p. 109) 

Essa dificuldade ainda encontra grandes barreiras que estão associadas a 

precarização do trabalho, sendo uma de grande relevância a mercantilização do 

Ensino Superior. Esse fator atinge diretamente o campo da Assessoria em Serviço 

Social, pois a maior parte do conhecimento produzido sobre ela vem de experiências 

da universidade. (GUERRA; BRAGA, 2009, p. 21) 

Esta, por sua vez, tendo em vista suas particularidades, requer a luta contra 
a mercantilização e o aligeiramento a que se encontra submetido o ensino 
superior, bem como uma apropriação da lógica das diretrizes curriculares e 
de outros instrumentos normativos e legais da categoria. (GUERRA; BRAGA, 
2009, p. 21) 

Assim, a compreensão sobre os objetivos desse trabalho se faz difícil tanto para 

os profissionais como para as instituições que poderiam estar sendo beneficiada com 

o trabalho de um assessor em Serviço Social. Isso reflete diretamente na qualidade 

dos serviços, nas eficácias das políticas e projetos. (BRUGUER, 2011, p. 109) 

Para Corrêa, Santos e Oliveira (2017, p. 17) é urgente a necessidade dessa 

contrução, pois “O arsenal de instrumentos são meios facilitadores que possibilitam 

ao assistente social refletir sua prática profissional, assim como viabilizar direitos em 

uma sociedade capitalista marcada pela divisão sociotécnica do trabalho.” (CORRÊA; 

SANTOS; OLIVEIRA, 2017, p. 17) 

 



 

 

 

33 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante à conjuntura política e social a qual o Brasil enfrenta nas últimas décadas 

marcada por fortes transformações no mundo do trabalho, percebe-se um grande 

retrocesso relacionado especialmente ao direito dos trabalhadores que vem sendo 

desregulamentado e extinto. 

Esse quadro de progressiva desproteção dos trabalhadores vem afetando 

diretamente o Assistente Social, pois o mesmo é um profissional que em seu cotidiano 

vivencia as precarizações situadas nos espaços de atuação tanto relacionado a suas 

condições de trabalho como da situação vivenciada pelos usuários. 

Dentro desse contexto, os Assistentes Sociais que atuam no campo da 

Assessoria em Serviço Social vem sendo fortemente afetado, principalmente através 

das novas formas de contratação que vem sendo regulamentada no Brasil. Isso 

acarreta em prejuízos imensuráveis aos profissionais que se empenham nesse tipo 

de atividade que se caracteriza por trabalhos temporários e incontínuos. 

É certo afirmar que o problema apresentado nessa pesquisa possibilitou uma 

breve e impactante discussão, pois são inúmeras as preocupações da categoria com 

as relações de trabalho que vem envolvendo os Assistentes Sociais que atuam no 

campo da Assessoria em Serviço Social. 

Dessa forma, considera-se que a verificação das principais preocupações da 

categoria profissional em relação a precarização do trabalho no campo da Assessoria 

em Serviço Social foi inconclusiva visto as constantes mudanças políticas brasileiras 

relacionadas as reformas que vem atribuindo novas configurações ao trabalho no 

país. 

Então, embora tenha sido possível alcançar os objetivos específicos de 

resgatar os marcos históricos sobre a Assessoria em Serviço Social no Brasil, 

conhecer os mais relevantes registros das atuais atividades desenvolvidas no campo 

e discutir sobre a precarização do trabalho do assistente social que desenvolve o 

trabalho de assessoria em Serviço Social; não se pôde tornar conclusivo o estudo 

visto o processo de mudança vigente. 

Sobretudo, destaca-se a escassez de materiais bibliográficos, relatos e 

análises sobre experiências de profissionais de Serviço Social no campo da 
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Assessoria. Sendo os existentes majoritariamente de iniciativa da academia, quase 

não existindo materiais de fora dos limites da universidade. 

Com isso, reafirma-se que são necessárias produções de materiais que 

revelem a experiência de profissionais que atuam no campo da Assessoria em Serviço 

Social como forma de apresentar as atividades que vem sendo desenvolvidas, refleti-

las e aprimora-las. Possibilitando isso maiores aprofundamentos de estudos e 

pesquisas que desmistifiquem esse campo de atuação ainda tão neblinado. 
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