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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada no período 

de estagio curricular obrigatória, desenvolvida no Escritório Regional de Curitiba PR. Neste 

espaço de intervenção, o profissional de Serviço Social atua diretamente na gestão dos 

serviços sócio assistências, que diante das demandas atendidas pela equipe multiprofissional, 

identificou-se a necessidade de um aprofundamento no que diz respeito ao Programa Centros 

da Juventude e Agentes de Cidadania assessorados pelo ER/Curitiba. A metodologia utilizada 

para este trabalho foi a pesquisa documental, a partir dos relatórios recebidos mensalmente 

das unidades de atendimento. O principal resultado deste trabalho foi uma capacitação a toda 

equipe técnica do ER de Curitiba, com intuito de expor para a equipe as demandas dos oito (8) 

Centros da Juventude e buscar as potencialidades e as dificuldades referentes ao 

assessoramento prestado pela equipe técnica. 

Palavras chave: Centros da Juventude. Serviço Social. Assessoramento. Gestão. 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho em questão foi desenvolvido junto ao Escritório Regional (ER) 

de Curitiba, durante o processo de estágio curricular obrigatório realizado no 

sétimo período do curso de Serviço Social do Centro Universitário Unibrasil, 

tendo como tema “Gestão pela intervenção da estagiária de Serviço Social: 

Redesenhando o Assessoramento dos Centros da Juventude”. 

O projeto foi desenvolvido em formato de capacitação nas dependências 

do ER de Curitiba, durante o mês de março do corrente ano, perfazendo dois 

encontros com duração de 1h nos quais foram abordados assuntos 

relacionados ao tema e realizado melhor aproximação do Serviço Social junto a 

equipe técnica do ER/Curitiba. 

Durante o desenvolvimento do trabalho foi proposto como objetivo geral 

do projeto de intervenção dois encontros na modalidade de capacitação com os 

profissionais que prestam assessoramento técnico aos Centros da Juventude 
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(CJ) de sete (7) municípios4 da região Metropolitana de Curitiba, numa 

perspectiva de aprofundar os conhecimentos, esclarecer dúvidas e analisar as 

expressões da questão social identificadas no que se refere ao Programa 

Agente de Cidadania, desenvolvido no Centro da Juventude e a importância do 

processo de trabalho do Escritório Regional de Curitiba em relação as 

demandas deste equipamento. 

Foram elaborados convites aos técnicos explicitando o tema do projeto, 

data, horário e ambiente em que seriam realizados. Posteriormente a proposta 

foi incluída junto a Escola de Gestão do Estado do Paraná, para obtenção de 

certificado. 

Os horários dos encontros foram definidos de acordo com a agenda de 

visitas da equipe técnica, de modo a não interferir no andamento do fluxo de 

trabalho do Escritório Regional. 

No primeiro dia foram apresentadas as informações sobre o projeto tais 

com: importância, objetivos, metas para o grupo, apresentação do trabalho do 

escritório, contexto de criação e execução do Programa Centros da Juventude, 

além da exposição de fotos dos equipamentos em questão. 

No segundo dia foi realizada a apresentação do contexto de execução e 

levantamento de dados referentes ao Programa Agente de Cidadania, 

utilizando planilhas formuladas através dos indicadores, ao final da 

apresentação, realizou-se uma discussão para analisar o conteúdo do projeto. 

Ao final de cada encontro foi aplicado um questionário avaliativo a toda equipe 

e oferecido um coffee break como forma de agradecimento aos participantes. 

Os encontros foram realizados nos dias 21/03/2019 (quinta-feira) e 

26/03/2019 (terça-feira), com duração de 1h em média, cada encontro. 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO 

  A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social do Paraná, 

foi criada em 2011, sendo responsável pela Política Estadual de Assistência 

Social e conta com subdivisões administrativas de Proteção Social Básica – 

PSB, Proteção Social Especial – PSE, Gestão do Sistema Único de Assistência 
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Social (SUAS), Gestão Financeira e Orçamentária. A Gestão de Benefícios 

Assistenciais está informalmente na PSB e a Vigilância Sócio Assistencial, 

Gestão do Trabalho e Regulação do SUAS informalmente na Gestão do SUAS. 

Conta com vinte e dois Escritórios Regionais, como extensões da Secretária de 

Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, atuando como o apoio 

técnico, subsidiando a gestão municipal na implementação e execução da 

Política de Assistência Social – PAS. O Escritório Regional de Curitiba atende 

29 Municípios da Região Metropolitana, sendo que destes, 7 municípios 

possuem o Programa Centro da Juventude e o Programa Agente de Cidadania. 

O Serviço Social na Instituição tem o seu espaço na divisão social e 

técnica do trabalho, ao lado de outras profissões, participando na estrutura 

institucional na esfera das atividades ligadas a organização, implementação e 

acompanhamento da Política de Assistência Social no Estado do Paraná. 

Dentre as novas requisições de trabalho para o assistente social 

destaca-se a função gerencial, a qual implica em um profissional qualificado 

para formulação e planejamento, execução de políticas e avaliação de 

resultados e impactos, surgindo assim um novo agir profissional, 

transpassando as tradicionais atividades rotineiras e burocráticas anteriormente  

definidas, chamadas de “ciclo do gerenciamento social”(SARMENTO, 2002b). 

O setor público é o que mais apresenta essa nova função gerencial, ao 

contratar profissionais de Serviço Social para execução de serviços e/ou 

intervenção em problemas isolados ou pontuais. Exige-se desse técnico-

profissional uma resposta mais articulada com as políticas do Governo Federal 

para um efetivo funcionamento dos serviços, organização dos espaços de 

atuação e até no que se refere a gestão das Secretarias de Assistência Social. 

Desse modo define-se os objetivos, metas e estratégias, compreendendo os 

recursos disponíveis e avaliações de impactos, resultados, afirmando a ideia de 

“gestor do social”. 

Diante do padrão atua de políticas sociais privativas, mercantilistas e 

assistencialistas, fragmenta-se e setoriza as necessidades e categorias sociais, 

o profissional predispõe-se a uma intervenção pontual, imediatista, burocrática, 

repetitiva e eminentemente instrumental. 



 

Segundo SOUSA (2008) pode-se destacar alguns instrumentais 

utilizados na prática do Assistente Social, tais como a observação que é tida 

como um fator fundamental para o entendimento da situação, onde o 

profissional se coloca como observador participante do contexto; a reunião 

junto a equipe técnica para tomada de decisões; visita institucional, que no 

Escritório Regional é um dos principais instrumentos utilizados pelas 

assistentes sociais, e nas palavras do autor é “quando o Assistente Social 

precisa realizar uma avaliação de cobertura e da qualidade dos serviços 

prestados por uma instituição.” (SOUSA, 2008, p.129).  

 Um dos maiores questionamentos no Escritório Regional de Curitiba, é 

em relação à qual é o papel do Assistente Social. Muitos profissionais se 

ressentem de não identificar qual é a teoria que os orienta, o que os leva a 

negar a sua existência na perspectiva de considerar que “na prática a teoria é 

outra”. 

 Conforme GUERRA (2000) expressa, a instrumentalidade é considerada 

como capacidade que a profissão adquire, ao longo de sua trajetória sócio 

histórica, de alcançar os objetivos propostos, de se materializar em resultados, 

donde advém seu reconhecimento social. Cabe enfatizar que tal capacidade, 

fruto do fazer dos assistentes sociais, permite-lhes modificar as condições 

causais/objetivas de surgimento e existência da profissão na ordem burguesa 

madura e sua funcionalidade a ela. Por isso, a instrumentalidade se refere a 

adequação de meios e fins. 

 De acordo com IAMAMOTO,  

 
É necessário formar um profissional versado no instrumental técnico-
operativo, capaz de realizar ações profissionais, aos níveis de 
assessoria, planejamento, negociação, pesquisa e ação direta, 
estimuladoras da participação dos usuários na formulação, gestão e 
avaliação de programas e serviços sociais de qualidade. (1998, 
P.144) 

 

Portanto, o direcionamento dado a formação profissional resultará ou 

não em um profissional que utiliza a racionalidade, permitindo desenvolver um 

instrumental de acordo com a razão dialética, construindo novas competências 

e legitimidades, trazendo novas respostas. 

 



 

3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO DE INTERVENÇÃO  

As atividades propostas no projeto de intervenção foram desenvolvidas 

de acordo com o objetivo geral, que seria “desenvolver encontros, com a 

equipe técnica de referência no atendimento de cada Centro da Juventude”; e 

como Objetivos específicos, foram propostos: a) Pesquisar informações sobre 

o Centro da Juventude que geram dúvidas, afim de esclarecer a equipe 

técnica; b) Elaborar uma apresentação contendo todas as informações em 

relação ao Centro da Juventude e o Programa Agente de Cidadania, 

documentação arquivada no ER/Curitiba, referente aos 8 Centros da Juventude 

e dos Agentes de Cidadania; c) Promover 2 encontros, de 1h para 

apresentação, coordenado pela estagiária de Serviço Social, mediando 

esclarecimentos de dúvidas. Diante dos dados coletados mensalmente, 

identificamos a insuficiência na composição da equipe mínima, na execução 

dos programas e dados muito abaixo das metas postas. As informações foram 

coletadas a partir dos relatórios encaminhados ao Escritório Regional, 

mensalmente no período de agosto a novembro de 2018, através da 

documentação arquivada 

Ao final da capacitação foi aplicado uma avaliação, para avaliar os 

resultados positivos e negativos, o desempenho da estagiária diante da 

intervenção e sugestões, para que possam ser coletados novos dados e 

implementar melhorias. 

A avaliação constituída por 13 perguntas de múltipla escolha, aplicadas 

a equipe de 10 pessoas apresentou os seguintes resultados, conforme dados 

descritos e analisados a seguir. 

Em relação as 7 questões iniciais referentes ao desenvolvimento do 

projeto como: 1) O objetivo foi atingido; 2) O programa estabelecido teve o 

desenvolvimento esperado; 3) A abordagem prática foi suficiente; 4) A carga 

horária foi bem estabelecida; 5) As instalações e recursos foram adequadas; 6) 

O material didático foi esclarecedor; 7) Você considera seu aproveitamento foi 

proveitoso.  

As respostas obtidas foram 100% da equipe sinalizou SIM, afirmando 

que os objetivos foram atingidos e apenas na questão oito “você acha que 

poderá aplicar os conhecimentos adquiridos no curso, em sua prática 



 

profissional”, uma porcentagem de 90% sinalizou SIM, que o conhecimento 

pode de alguma forma auxiliar nas demandas diante do trabalho diário e 10% 

sinalizou de maneira PARCIAL, colocando que o conteúdo não seria tão 

relevante. 

No que se refere ao desempenho da instrutora, nas questões 9) Clareza 

e objetividade ao expor o assunto; 10) Utilização dos recursos didáticos 

(apostilas, textos, etc); 12) Habilidade na utilização de métodos e técnicas de 

ensino; 13) Conhecimento da matéria. Tivemos a seguinte avaliação:  a equipe 

sinalizou em 100% SIM, que o desempenho da instrutora correu de acordo com 

as expectativas e na questão 11) Relacionamento com o grupo, 90% sinalizou 

SIM, que a instrutora teve um bom relacionamento com a equipe em 

capacitação e 10% PARCIAL, houve alguns pontos de falha na comunicação 

com a equipe por parte da instrutora. 

 

3.1 A intervenção profissional  

A partir da aplicação do projeto de intervenção, a SEJUF (Secretaria da 

Justiça, Família e Trabalho), solicitou um novo levantamento aos Centros da 

Juventude para identificar suas maiores dificuldades na execução dos 

Programas e as sugestões de cada gestão municipal. Levantou-se também a 

possibilidade de contratação de uma empresa para assessorar de maneira 

externa os Centros da Juventude. Os Centros da Juventude passaram a ser 

parte da pauta semanal das reuniões de equipe tanto do ER/Curitiba, quanto 

da SEJUF. 

O Serviço Social interfere nos processos relacionados com a reprodução 

social da vida, desenvolvendo sua ação profissional em situações sociais que 

afetam a qualidade de vida da população em geral e sobretudo dos setores 

mais empobrecidos da sociedade, objetivando melhorar essas condições sob 

múltiplos aspectos. 

 
A intervenção profissional leva em considerações relações de classe, 
gênero etnia, aspirações sociais, políticas, religiosas, culturais, além 
de componentes de ordem afetiva e emocional. O trabalho do 
assistente social pode produzir resultados concretos nas condições 
materiais, sociais e culturais da vida de seus usuários, em seu acesso 
e usufruto de políticas sociais, programas, serviços, recursos e bens, 
em seus comportamentos, valores, seu modo de viver e pensar, suas 



 
forma de luta e organização, suas práticas de resistência. (YAZBEK, 
2004, p. 14). 

 

  Através dos instrumentais encaminhados ao Escritório Regional de 

Curitiba, entre os meses de agosto a novembro de 2018, identificamos os 

seguintes dados: O Centro da Juventude de Almirante Tamandaré, tem uma 

demanda mensal de 186 adolescentes e jovens na faixa etária de 14 a 24 

anos, sendo 81 meninas e 105 meninos. Dentre esses, 2 adolescentes/jovens 

estão em cumprimento de medida socioeducativa, sendo parte do público 

prioritário conforme Lei nº 16021/2008 e Resolução nº 142/2013/SEDS. A 

equipe mínima conforme a Deliberação nº 004/2009/CEDCA/PR está composta 

por 1 coordenador, 1 assistente social, 1 educador. 

O município de Campo Largo, tem demanda mensal de 253 

adolescentes/jovens na faixa etária de 14 a 24 anos, sendo 115 meninas e 138 

meninos. Dentre esses 3 em cumprimento de medida socioeducativa, conforme 

Lei nº 16021/2008 e Resolução nº 142/2013-SEDS. A equipe mínima conforme 

a Deliberação nº 004/2009/CEDCA/PR está composta por 1 coordenador, 2 

assistentes sociais, 1 pedagogo e 2 educadores. 

Já, Curitiba por se tratar de metrópole, possui 2 Centros da Juventude 

sendo Audi/União com demanda de 59 adolescentes/jovens na faixa etária de 

14 a 24 anos, sendo 37 meninas e 22 meninos, não consta nos relatórios 

adolescentes/jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Conta com 

uma equipe composta por 1 coordenador e 5 educadores físicos. O Centro da 

Juventude Eucaliptos tem demanda de 219 adolescentes/jovens na faixa etária 

de 14 a 24 anos, sendo 110 meninas e 109 meninos, não consta nos relatórios 

adolescentes/jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, não 

atendendo assim as orientações Lei nº 16021/2008 e Resolução nº 142/2013-

SEDS. A equipe mínima é composta por 1 coordenador e 10 educadores 

físicos. 

 Importante ressaltar segundo Deliberação nº 004/2009/CEDCA/PR a 

equipe mínima deve ser composta por: 01coordenador (com formação em 

Pedagogia, Psicologia ou Serviço Social); 01psicólogo; 01assistente social; 

01assistente administrativo; 03 auxiliares na manutenção, limpeza; 04 

vigilantes; 08 educadores (um por atividade específica).  



 

O Centro da Juventude da Lapa tem demanda total de 199 adolescentes 

jovens, sendo 102 meninas e 97 meninos. Em cumprimento de medidas 

socioeducativas conta com 12 adolescentes/jovens. Sua equipe mínima é 

composta por 1 coordenador (assistente social), 1 assistente social e 1 

pedagogo. 

O município de Pinhais apresenta demanda de 366 adolescentes/jovens, 

sendo 199 meninas e 167 meninos. Não constam adolescentes/jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas. Tem como composição da equipe 

mínima 1 coordenador, 1 assistente social, 1 psicólogo,1 pedagogo e 3 

educadores, sendo o único Centro da Juventude com equipe mínima completa. 

No município de Piraquara com uma demanda de 88 

adolescentes/jovens, sendo 38 meninas e 50 meninos. Não constam 

adolescentes/jovens em cumprimento de medida socioeducativa. Sua equipe 

mínima é composta por 1 coordenador,1 assistente social e 3 educadores. 

E por fim, São José dos Pinhais com demanda de 272 

adolescentes/jovens, sendo 129 meninas, 143 meninos e 2 em cumprimento de 

medida socioeducativa. Tem a equipe mínima composta por 1coordenador, 1 

assistente social,1 pedagogo e 4 educadores. 

Mapa dos Centros da Juventude de Curitiba e Região Metropolitana  
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Diante dos dados levantados, podemos analisar as diferentes 

categorias: idade dos adolescentes e jovens atendidos, média de atendimentos 

e quantidade de bolsas agentes de cidadania. Observa-se a dificuldade na 

composição da equipe mínima orientada pela Deliberação nº 004/09 

CEDCA/PR.  

Conclui-se que o resultado final foi positivo pois provocou e levantou 

muitos questionamentos em relação aos assuntos abordados. A equipe através 

da capacitação passou a conhecer muitos detalhes dos quais desconheciam. 

Alguns técnicos aprimoraram seus conhecimentos e para os novos integrantes 

da equipe a capacitação foi fundamental para a iniciação da execução dos 

seus trabalhos de assessoramento, reconhecendo através da avaliação, a 

importância das informações apresentadas. 

A partir da aplicação do projeto de intervenção, a SEJUF (Secretaria da 

Justiça, Família e Trabalho), solicitou um novo levantamento aos Centros da 

Juventude para identificar suas maiores dificuldades na execução dos 

Programas e as sugestões de cada gestão municipal. Levantou-se também a 

possibilidade de contratação de uma empresa para assessorar de maneira 

externa os Centros da Juventude.  

Os Centros da Juventude passaram a ser parte da pauta semanal das 

reuniões de equipe tanto do ER/Curitiba, quanto da SEJUF. O 

acompanhamento da gestão dos equipamentos mantém-se mensal. 
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