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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo discutir sobre a inclusão 
do Assistente Social na Educação e a importância da inserção 
desse profissional nas escolas a partir da conjuntura atual 
apresentada na crise do grande capital. A escolha do tema foi 
influenciada pela realidade social de Abaetetuba e seu reflexo 
na Educação. Através disso, realizou-se uma pesquisa de 
campo em instituições de ensino do município e em duas 
escolas para conhecer a realidade das mesmas e comprovar 
que o assistente social irá contribuir para o alcance de uma 
educação pública de qualidade. 
 
Palavras-chaves: Assistente Social. Questão Social. 
Educação Pública de Qualidade. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine the issues raised around the 
debate initiated in the last two decades on the inclusion of the 
social worker in education and the importance of integrating 
these professionals in the schools from the current situation 
presented in the great capital crisis. The choice of theme was 
influenced by the social reality of Abaetetuba and its reflection 
in Education. Through this, we carried out a field survey in 
municipal educational institutions to know the reality of schools 
and prove that the social worker will contribute to achieving a 
quality public education. 
 
Keywords: Social Worker. Social issue. Public Quality 
Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Serviço Social em sua trajetória histórica vem acumulando um arcabouço 

teórico-metodológico que proporcionou o intenso debate de tornar o assistente social um 

profissional da educação. A realidade da política de educação na Amazônia é desafiadora, 

no município de Abaetetuba, isso é ainda mais complicado, haja vista que nesta cidade do 

interior do estado presencia-se constantemente a violência, principalmente entre a 

população jovem.  

Este fato contribuiu para a percepção da importância do Serviço Social nas 

escolas, por isso viu-se a necessidade de verificar o posicionamento do quadro técnico 

escolar (coordenadores, docentes, gestores e demais funcionários) sobre a inserção desse 

profissional nas instituições de ensino, através de uma pesquisa de campo realizada em 

duas Escolas do Município de Abaetetuba, sendo uma estadual e a outra municipal de 

tempo integral buscando-se assim, constatar a ação profissional escolar diante de 

determinados casos, principalmente aqueles em que os alunos demonstram resquícios de 

violação de direitos, com o objetivo principal de verificar as medidas realizadas por estes 

profissionais mediante essas questões.  

Neste sentido realizamos também uma pesquisa de campo nas instituições de 

ensino do município, tais como: Terceira Unidade Regional de Educação - 3ª URE, 

Secretaria Municipal de Educação - SEMEC e Sindicato dos Trabalhadores da Educação 

Pública do Pará - SINTEPP com caráter informativo sobre os avanços e desafios da 

educação no município, assim como a quantidade de Assistentes Sociais na educação e se 

esta é suficiente para a demanda e as principais ações desses profissionais. Também 

buscou- se a opinião dos entrevistados sobre a lei de inserção dos assistentes sociais nas 

escolas. 

 

1. A realidade social de Abaetetuba e seu reflexo na educação. 

 

A educação segundo o dicionário Aurélio é o “processo de desenvolvimento da 

capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando à sua 

melhor integração individual e social”. A LDB (Lei diretrizes e bases da educação) por sua 

vez no art. 1º afirma que: “A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais”. 



 
 
 

                  

Desde o início o processo de educação no Brasil ocorreu de forma insatisfatória, 

principalmente porque os investimentos nessa área se demonstraram insuficientes. Com o 

fim das formas de escravidão a educação se consolidou de fato no Brasil, já que durante o 

período de exploração somente a elite brasileira tinha acesso ao ensino. Durante os anos 

seguintes essa situação permaneceu, ou seja, a elite continuava sendo a principal classe a 

ter acesso ao conhecimento, por isso atualmente ainda encontram-se resquícios desta 

educação elitizada. Quem possui mais condições financeiras estuda em escolas 

particulares, já os menos favorecidos estudam em escolas públicas e estas em sua maioria 

não recebem o devido investimento para proporcionar uma educação pública de qualidade. 

No Brasil, a educação é regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

(FUNDEB) e pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério.  

De acordo com a LDB, no Brasil o sistema educacional se divide em: Educação 

Infantil (antigo pré-escolar); Ensino Fundamental (antigo primeiro grau); Ensino Médio 

(antigo segundo grau); Ensino Técnico; Educação de Jovens e adultos (antigo supletivo); 

Ensino Superior. 

Já segundo (SAVIANI, 2003), existem três tipos de educação que são: a 

tradicional, que é a relação ensino aprendizagem e a relação professor aluno; a escola 

nova, onde se aprende a aprender, e o professor deve acompanhar o aluno em seu 

desenvolvimento educacional; e por último aparece a concepção técnica que está fundada 

no fazer e elimina totalmente a relação professor aluno. 

No Brasil ainda se predomina a educação fundada apenas no repassar de 

informações, não ocorrendo o relacionamento entre aluno e professor. Por outro lado a 

educação brasileira apesar de todos esses desafios recebe menos de 1,5% do Produto 

Interno Bruto - PIB, havendo assim muitas lacunas e falhas. Para alcançar o nível de 

alfabetização ideal, o país ainda necessita percorrer um longo caminho. 

O município de Abaetetuba, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), no Censo demográfico do ano de 2010 possuía uma população de 141.100 

habitantes, sendo a sexta mais populosa cidade do estado. No entanto segundo o mesmo 

instituto, a população estimada no ano de 2014 seria de 148.873 habitantes. O município de 

Abaetetuba é dividido em dois distritos Abaetetuba (sede) e Vila de Beja, composto também 

por estradas/ramais e ilhas com uma área de 1.610,606 km2. Devido esse crescimento 

constante, o município se mostrou vulnerável a entrada de drogas ilícitas e de seu comércio 

no mesmo, o que causou um índice alarmante de violência, afetando principalmente a 

população jovem, o que se refere também à população da zona rural que cada vez mais 



 
 
 

                  

possui um maior contato com as drogas e a violência, fato este que não era comum e que 

atualmente tomou grande proporção. Desde muitos anos o município vem sofrendo com 

alguns fatos que marcaram negativamente sua história e a vida de sua população, inclusive 

sendo conhecido como a “cidade do medo” no estado do Pará durante algum tempo.  

Outro fator relevante é que o município segundo pesquisas, se configura em 

uma das principais rotas do tráfico na Amazônia e no Brasil, pois as plantações da folha de 

coca de alguns países da América Latina, como Colômbia, Bolívia e Venezuela, depois de 

transformadas em pó ou em pasta, penetra no Brasil até o estado do Amazonas. Em 

seguida a mercadoria é conduzida por rio até o município de Abaetetuba e assim distribuída 

para o restante do país. A este fato pode estar relacionada a posição geográfica do 

município e a falta de fiscalização nos rios abaetetubenses, assim como as políticas 

públicas e sociais que são insuficientes para a demanda do mesmo, na zona urbana e 

principalmente da zona rural. 

É nesta preocupante realidade que vive a população de Abaetetuba e os mais 

vulneráveis são as crianças e os adolescentes que são vítimas constantemente da violência, 

aliciamento e exploração decorrentes do descaso das autoridades responsáveis por garantir 

seus direitos. Devido a isso, é no ambiente escolar que surgem importantes evidências de 

violação de direitos já que as crianças refletem a realidade social que vivem em seu 

cotidiano na escola. 

O município no âmbito da educação possui ao todo 176 escolas municipais, 

sendo 43 na zona urbana, 50 nas estradas e ramais e 83 nas ilhas. Já as escolas estaduais 

são ao todo 24, sendo 7 na zona rural e 17 na zona urbana. 

De acordo com os dados percebe-se que o município possui uma quantidade de 

escolas admissível para a demanda do mesmo, no entanto devido à localização e as 

condições precárias em que se encontram algumas escolas, ocorre uma maior procura 

pelas escolas do centro da cidade havendo assim superlotação, enquanto que as escolas da 

periferia são procuradas em último caso, o que não é um fator decisivo para uma qualidade 

de ensino, já que o que deve ser analisado não é a quantidade e sim a qualidade desta 

educação que é fornecida a população abaetetubense. A realidade da educação no 

município pode ser analisada através de informações obtidas na pesquisa de campo 

realizada. 

 

2.  Pesquisa de Campo em Instituições da Educação do Município de Abaetetuba/PA. 
 
 

A pesquisa de campo foi realizada no mês de Fevereiro de 2015, nas instituições 

de ensino no município de Abaetetuba nos turnos matutino e vespertino. Para a realização 



 
 
 

                  

da mesma utilizou-se questionários com perguntas estruturadas para a 3ª URE, SEMEC, 

SINTEPP e duas escolas, sendo uma estadual e uma municipal de tempo integral.  

No dia dez de fevereiro realizou-se a pesquisa na Terceira Unidade Regional de 

Educação, os entrevistados foram: duas Assistentes Sociais, uma Pedagoga e um 

Psicólogo, sendo que, eles fazem parte da equipe multiprofissional composta por: 03 

Assistentes Sociais, 03 Psicólogos e 07 Pedagogos. Essa equipe trabalha em conjunto e 

suas atividades são desenvolvidas nos seis municípios que a 3ª URE abrange. (Tabela 1) 

  

Municípios Quantidades de Escolas 

Abaetetuba 24 

Acará 02 

Barcarena 13 

Igarapé Miri 03 

Mojú 04 

Tailândia 05 

Total 51 

Tabela 1 – Municípios abrangidos pela 3ª URE. 

 

Já no dia onze realizou-se a entrevista com o Coordenador Geral do Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, com a Coordenadora do Ensino 

fundamental dos Anos Iniciais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a vice-

diretora e dois pedagogos da Escola Estadual, destacando que, um dos pedagogos possui 

formação em Psicologia e tem um projeto que visa desenvolver atendimentos psíquicos com 

os alunos. No dia doze a pesquisa foi realizada na Escola Municipal de tempo integral, a 

entrevistada foi uma professora da mesma e no dia seis de março foi realizada a entrevista 

com a diretora da escola. 

Em relação aos avanços da educação no município, de acordo com a pesquisa 

realizada no SINTEPP, após intensa luta do movimento dos trabalhadores da educação, o 

município de Abaetetuba já obteve muitos avanços, a âmbito nacional, destaca-se a 

Aprovação do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCR) que foi fruto do debate da 

categoria no período de dois anos; O debate da lei do sistema, que foi encaminhado pelo 

Conselho Municipal de Educação e irá funcionar em redes, será o Sistema Único de 

Educação, igual a do Sistema Único de Saúde (SUS); Ampliação do Plano Municipal de 

Educação que estão incluídas 14 metas, e atualmente o governo financia 10 % do PIB na 

Educação que antes era 4%. Mas especificamente aqui em Abaetetuba sobressai-se a Lei 

nº 182/2004, resolução em 23/03/2005 que caracteriza o processo democrático da eleição 



 
 
 

                  

para a direção nas escolas, onde Abaetetuba é a única cidade do Estado que há eleição, 

pois os demais é o governo que indica uma pessoa de confiança, ficando assim, a 

administração comandada pelos políticos que colocam os diretores neste cargo, porém 

entre as unidades escolares do município, em apenas 41 escolas essa lei foi seguida, as 

demais os gestores são apontados, mas mesmo com esses impasses essa lei é um avanço 

do município. 

Já os entrevistados da 3ª URE destacam como avanços da educação os 

recursos que as escolas recebem para financiar projetos e programas, como o Mais 

Educação, Mais Cultura, e entre outros que são gerenciados pelo conselho escolar, este por 

sua vez foi citado também como um grande avanço, já que o conselho escolar e o conselho 

de classe são mecanismos importantes que fazem a escola funcionar, atuando assim no 

processo democrático e são essenciais tanto no aspecto quantitativo quanto no qualitativo.  

No que diz respeito aos desafios o coordenador do movimento dos 

trabalhadores da educação afirma que se tem muito a fazer para consolidar uma educação 

pública de qualidade, algumas delas são: aprovação da Lei do Sistema; ampliação do Plano 

Municipal de Educação; o cumprimento do PCCR; valorização do serviço público e 

restruturação da rede; melhoramento da rede e espaço físico; correta utilização dos 

recursos para o município, como os recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica), em que 60% do recurso deveria ser destinado ao 

pagamento de folha dos professores e 40% para o apoio administrativo e manutenção 

como: reforma da escola, compra de equipamentos. No entanto 60% desse recurso não é 

utilizado apenas para o pagamento dos professores, mas também na manutenção do 

transporte escolar, pois como dito anteriormente muitas escolas estão situadas nas ilhas e 

por isso possui 327 rabetas4 como transportes escolares e 25 ônibus para fazer a condução 

de alunos das estradas e ramais para a sede do município.  

Outro desafio é a valorização dos professores já que para um professor receber 

um salário suficiente para manter suas necessidades básicas e de sua família, acaba por se 

sobrecarregar, às vezes por excesso de turmas e turnos, assim ocorrendo um desgaste 

físico e mental do profissional. 

O psicólogo da 3ª Unidade Regional de Educação afirma que um dos principais 

desafios seria a jornada dupla de professores, pois para alcançar uma maior possibilidade 

de garantir uma qualidade de vida para si e sua família, ocorre a sobrecarga deste 

profissional, que muitas vezes trabalha em dois municípios por dia. Por outro lado, o PCCR 

                                                           
4 Rabeta: Pequena embarcação utilizada pelos ribeirinhos nos interiores dos rios amazônicos para se locomover. 

Disponível em: http://www.ebc.com.br/barcohacker, acesso em: 18/02/2015. 
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ajuda na valorização dos profissionais estaduais e no avanço da qualidade de vida dos 

mesmos. Os profissionais destacaram também que a falta de projetos para diminuir a 

evasão escolar também se torna um desafio, principalmente destinados aos alunos do 

ensino médio. 

Os entrevistados também destacaram que diversos fatores influenciam no 

processo ensino-aprendizagem, um deles seria a superlotação de salas, que causa um 

aborrecimento do professor, e como consequência disto ocorreria frustração e prejuízo à 

saúde do mesmo, desencadeando assim no aluno uma insatisfação.  

A falta de investimentos em infraestruturas nas escolas seria um desafio, e 

quando a mesma recebe este investimento não prioriza suas necessidades, investindo em 

algo que não é tão necessário, deixando assim de investir em algo mais importante e 

inclusivo, como por exemplo, a promoção da acessibilidade ao portador de necessidades 

especiais. 

A questão da interdisciplinaridade também foi um desafio colocado pelos 

profissionais da 3ª URE, já que a maioria dos professores sentem dificuldades em relacionar 

suas disciplinas com as demais, assim como debater nas salas de aula temáticas sociais, 

como bulluying, violência contra mulher, violência sexual, pois acreditam não ser necessário 

e de sua competência, já que não está no cronograma, assim o conteúdo não é 

contextualizado. Para orientar os professores das escolas estaduais, a equipe 

multiprofissional da instituição promove o atendimento psicossocial com estes profissionais 

através de encontros de formação de caráter preventivo, oficinas, palestras, reuniões e 

produção de materiais informativos.  A unidade também trabalha com plano de ações. 

Na visão da Coordenadora do Ensino Fundamental dos anos iniciais da SEMEC 

o grande desafio da educação seria a formação do professor pesquisador, já que a escola 

possui infraestrutura e equipe técnica, mas os professores não utilizam os recursos 

disponíveis para reproduzir um ensino de qualidade. Em relação à quantidade de 

profissionais do Serviço Social na Secretaria de educação, somente uma profissional integra 

a equipe multiprofissional, realizando suas ações na sala de educação especial.  

Para um melhor entendimento das principais dificuldades em consolidar uma 

educação pública de qualidade, realizou-se a pesquisa nas escolas. Dessa forma para uma 

melhor compreensão das falas dos entrevistados, nomeou-se os profissionais da escola 

estadual como entrevistados: 01 (gestão), 02 (coordenação pedagógica) e 03 (professor) e 

da escola municipal como: 04 (gestão), 05 (coordenação pedagógica) e 06 (professor). Em 

relação ao baixo rendimento escolar do aluno, foi unânime entre os profissionais 

entrevistados que um dos principais motivos seria a falta de acompanhamento familiar, ou 

seja, todos declararam que a família se exime da responsabilidade de educar as crianças e 



 
 
 

                  

adolescentes, e a escola acaba sendo responsabilizada por isso.  Segundo um professor 

entrevistado: 

 

Existem vários motivos que podem influenciar no baixo rendimento escolar do aluno. 
A primeira educação que a criança recebe ou deveria receber é a da casa 
proveniente de sua família, é certo que muitas vezes o fator socioeconômico 
influencie este acompanhamento familiar, mas no geral esta seria uma 
responsabilidade da família e a escola agiria como um complemento desta 
educação. Os pais, muitas vezes, não acompanham os filhos durante o ano letivo e 
apenas se preocupam ou procuram o professor quando o aluno tira uma nota abaixo 
da média ou fica reprovado, culpando o profissional pela situação em que se 
encontra o filho. Por isso a educação deve ser uma aliança entre a família e a 
escola, mas atualmente não é isto que acontece. Um outro fator a ser lembrado 
seria o fato do despreparo de muitos profissionais para lhe dar com as diversas 
situações que surgem em sala de aula: comportamento agressivo, falta de respeito, 
depredação do patrimônio público, e entre outros. Além disto, estes profissionais 
lidam diariamente com a superlotação das salas de aulas, com o grande número de 
turmas e ainda com um espaço físico inadequado para uma boa produção por parte 
deles e também dos alunos. (Entrevistado 03) 
 

Através da pesquisa percebe-se que nas duas escolas o índice de violência 

entre os alunos é intenso: discussões entre alunos, entre alunos e professores, depredação 

do patrimônio público e muitos outros. Quando o caso é grave, segundo os entrevistados, os 

órgãos competentes são acionados, como o Conselho Tutelar, no entanto de acordo com a 

gestora da escola estadual: 

 

Quando o caso foge do nosso alcance chamamos os pais e logo em seguida 
convocamos o conselho tutelar. No entanto quando acontece agressão entre os 
alunos é dada sem dúvida a transferência, pois está no regimento da escola. Um 
dos problemas é que a SEDUC

2
 não envia profissionais para nos auxiliar, o governo 

sabe dos problemas mais não faz nada para reverter a situação. Para o estado não 
existe prevenção, ele só atua quando aconteceu algo grave e de grande 
repercussão. (Entrevistada 01) 

 

Em relação à convivência entre professor e aluno, foi unânime entre os 

profissionais que é quase impossível conhecer todos os alunos e sua realidade social devido 

a diversos fatores, de acordo com os professores: 

 

Na verdade a rotina que o professor lida diariamente não permite que ele realize 
visitas domiciliares ou conheça melhor seus alunos, além do que, a superlotação de 
salas e a desvalorização do professor no que se refere ao salário e reconhecimento 
como uma categoria importante não proporciona que o professor conheça melhor 
seus alunos, já que para que um profissional da educação seja bem remunerado é 
necessário que ele lecione em diversas turmas e em escolas diferentes para que 
possa manter uma qualidade de vida e proporcione um bem-estar à sua família. 
(Entrevistado 03) 

 
Quando eu lecionava sabia o nome de todos os alunos, porém devido ao grande 
número, era difícil conhecer cada um especificamente. Apesar de que eram 
realizadas duas vezes ao ano visitas domiciliares, no entanto, não era possível ir à 
todas as casas, por isso eu escolhia as crianças com mais dificuldades ou com 
comportamentos mais agressivos e assim priorizava a visita na casa destas 
crianças. Mas é realmente necessário a visita na casa de todas as crianças, uma 
vez que a maioria dos alunos da escola encontram-se em uma família em situação 



 
 
 

                  

de risco, e algumas crianças da escola já presenciaram violência física, inclusive 
uma recentemente presenciou a mãe ser assassinada pelo próprio esposo. 
(Entrevistado 06) 

 

 

_____________________________ 

2
SEDUC: Secretaria de Educação do Estado do Pará. 

A partir das informações obtidas nas entrevistas, percebeu-se a dificuldade das 

escolas em promover uma educação pública de qualidade, já que isto não depende somente 

da força de vontade destes profissionais, mas de um conjunto de ações de todos os 

responsáveis pela formação de cidadãos críticos, reflexivos e transformadores de sua 

realidade social, já que o art. 205 da Constituição Federal de 1988 afirma: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

  

A pesquisa de campo nos proporcionou verificar a opinião dos profissionais 

entrevistados das instituições de ensino sobre a lei de inserção do assistente social na 

escola, pois estes já atuam diariamente com os conflitos escolares. Com isso, todos os 

entrevistados se posicionaram a favor da aprovação desta lei afirmando que: 

 

Seria muito importante esta inserção. Existem alunos que fogem do contexto social 
da escola e os profissionais da escola não possuem a competência em agir em 
determinadas situações e nesses casos a atuação do assistente social seria muito 
importante, pois ele possui habilidades, ferramentas para atuar. Há muita demanda 
de problemas e todos os problemas são graves. (Entrevistado 01) 

 
O atendimento psicossocial nas escolas seria importante porque as crianças da 
escola necessitam deste atendimento devido seus comportamentos que muitas 
vezes resultam do ambiente em que vivem nas casas e reproduzem na escola. E os 
professores não conseguem resolver todos esses problemas sozinhos. (Entrevistado 
06) 
 
Sim, seria de suma importância, mas não existe lotação e não foi criado quadro para 

este profissional. Hoje precisamos de parceiros e o assistente social iria contribui. O 

profissional é muito importante sim para a escola, pois foge da formação do 

professor lidar com as situações dos vulneráveis. (Entrevistado 02) 

 

O assistente social vai ser um componente para tratar as questões sociais na 

escola, assim como as adversidades junto com a coordenação pedagógica, porém o 

assistente social deve deixar o seu papel bem claro na instituição. A escola precisa 

trabalhar com as redes de serviços para não ficar sozinho com os problemas, por 

isso é importante o assistente social na equipe multidisciplinar da escola, e é 

necessária ética nas tomadas de decisões deste profissional. (Assistente Social da 

3ª URE) 

Sem sombra de dúvidas a inserção do assistente social é importante nas escolas e 
creches, devido os conflitos que surgem a todo momento. Os professores estão 
sobrecarregados chegando a executar 200 horas de carga horária, isso ocorre pela 
desvalorização do nosso trabalho, com isso, há certa dificuldade em identificar nos 



 
 
 

                  

alunos violação de direitos e o Assistente Social seriam muito importante para 
orientar os profissionais nas escolas. (Coordenador geral do SINTEPP) 

 
 

Assim, os profissionais da educação acreditam que o assistente social poderia 

contribuir para o alcance de uma educação pública de qualidade. 

 

3. Considerações finais 

 

Baseado nos estudos e na pesquisa de campo realizada percebe-se que é de 

suma importância a inserção do Assistente Social no âmbito escolar devido a realidade do 

município abaetetubense e a reflexão desta nas escolas. Como dito anteriormente, todos os 

entrevistados aprovaram a inserção do assistente social no quadro funcional da escola já 

que este possui as atribuições e competência para agir nos casos em que os alunos 

demonstrem resquícios de violação de direitos e está apto para mediar conflitos, pois 

através dos relatos dos profissionais das escolas observamos que muitas medidas tomadas 

em determinadas situações não são cabíveis e os próprios entrevistados admitiram esta 

falha, uma vez que a expulsão ou a transferência do aluno por comportamento inadequado 

não surti efeito e transfere o conflito para outra escola resolucionar, prejudicando quase 

sempre o desempenho da criança ou adolescente, porque a maioria dos profissionais não 

está preparada para analisar os reais motivos que levam o aluno a tomar devidas atitudes 

no espaço escolar, sendo o assistente social o profissional mais habilitado para agir nestas 

situações, devido suas competências e atribuições. 

Através da pesquisa de campo nas instituições de ensino, como a 3ª URE e 

SEMEC, nota-se que a quantidade de assistentes sociais não é suficiente para a demanda, 

principalmente devido à quantidade de municípios e escolas abrangidas por estas 

instituições, assim seria necessário a atuação de mais profissionais de Serviço Social na 

Educação.    

Assim conclui-se que existe uma grande perspectiva de mudança da realidade 

escolar com a inserção do Serviço Social nas escolas, contudo o profissional deve exercer 

sua profissão estabelecendo um vínculo de compromisso em cumprir o seu código de ética 

e seu projeto ético-político. O atendimento psicossocial nas escolas é de suma importância, 

pois com a realização de atividades em grupo e individual poderá se alcançar resultados 

significativos na educação pública. Além disso, o assistente social não irá mudar a realidade 

escolar atuando isoladamente, mas sim irá contribuir, através de ações realizadas em 

conjunto com os demais profissionais da educação para a consolidação de um ensino 

público de qualidade.  
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