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RESUMO:
Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo compreender o trabalho do Serviço
Social no NEDDIJ. O interesse pelo tema originou-seda nossa participação como
acadêmicas na disciplina de Políticas Setoriais, que aborda como tema a área
sóciojurídica. Por intermédio dessa pesquisa é possível apontar que os trabalhos
realizados pelos profissionais do NEDDIJ, entre eles o profissionalde serviço social é
de suma importância para a população de Paranavaí e de sua comarca.
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INTRODUÇÃO
De acordo com Carvalho (s/d)criança e o adolescente são tratados pelo Estado
antes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) de forma autoritária,
repressiva, doutrinaria e muita das vezes como caso de policia. Com o surgimento
do ECA a proteção e garantia de direitos para com a criança e adolescente passa a
ser um direito garantido.Nessa perspectiva surge o NEDDIJ que realiza um trabalho
interdisciplinar de atendimento ao referido publico, sendo assim o objetivo do
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tra
balho é compreender o trabalho do Serviço Social no Núcleo de Estudos e Defesa
dos Direitos da Infância e Juventude – NEDDIJ no Município de Paranavaí. Este

trabalho justifica-se devido o mesmo ser um espaço sócio-ocupacional para
oAssistente Social, e enquanto acadêmicas do curso de Serviço Social conhecer
como funciona essa esfera é importante.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa sobre o tema é resultado de discussões realizadas no contexto da
disciplina de Políticas Setoriais, no 4º ano do Curso de Serviço Social da
UNESPAR/Campus Paranavaí. Para a elaboração do trabalho é realizada
umapesquisas bibliográfica e documental, e também uma entrevista de campo com
roteiro de questões abertas com o profissional do Serviço Social do NEDDIJ da
UNESPAR campus-Paranavaí.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com NETTO (1996) o serviço social surge por volta do século XIX na
transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, com o
aumento da exploração do capital sobre o proletariado, acarretando assim o
aumento das expressões da questão social. No inicio da profissão o serviço social
tem como base a igreja católica, e suas praticas sãovoltadas a caridade ao
próximo.No Brasil o serviço social surge na década de 1930, e faz parte de todo um
contexto de acirramento das expressões da questão social, diante disso o Estado
passa a responder não só de maneira repressiva, mas também por intermédio de
politicas publicas em diversas áreas como na assistência social, na saúde, educação
e também no campo sócio-juridico. De acordo com Fávero o:
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Ca
mpo (ou sistema) sócio-jurídico diz respeito ao conjunto de áreas em
que a ação do Serviço Social articula-se a ações de natureza
jurídica, como o sistema judiciário, o sistema penitenciário, o sistema
de segurança, os sistemas de proteção e acolhimento como abrigos,
internatos, conselhos de direitos, dentre outros. (Fávero, 2003, p.
10).

A inserção do profissional de Serviço Social no Judiciário no Brasil esta relacionada
ao agravamento dos problemas relacionados à infância, manifestados publicamente
no cotidiano.
ParaCarvalho(s/d) com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Lei
8.089 de 13 de julho de 1990, a proteção de crianças e adolescentes passa a ser
integral, com direitos subjetivos e democráticos. Com o mesmo foram criadas
condições de exigibilidade para os direitos da criança e do adolescente. Além do que
o Estado e a sociedade passam a assumir uma responsabilidade em relação a
criança e o adolescente.Diante desse contexto para melhor atender essa demanda
surge em Paranavaí o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e
Juventude no dia 09 de Setembro de 2014, na Universidade do Estado Paraná –
UNESPAR1. De acordo com o que disponibiliza o site da UNESPAR o NEDDIJ 2 é
um projeto de extensão da Universidade sem fronteiras da Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e ensino superior que possui uma parceria com a Universidade
do Estado do Paraná – UNESPAR, campus Paranavaí. O NEDDIJ é financiado com
recursos do Fundo Paraná e está fundamentado no Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), dispondo de parcerias com entidades públicas e do Terceiro
Setor.De acordo com Valensuela, Silva e Mello o NEDDIJ:

1

Informação obtida na entrevista realizada com o assistente social do NEDDIJ campus –
Paranavaí.
2
Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude UNESPAR Campus –
Paranavaí. Disponível em: www.fafipa.br/site/index.php/270-noticias/diversas/1265nucleode-estudo-dos-direitos-da-infancia-e-da-juventude-neddij.
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Te
m por objetivo geral proporcionar medidas e ações de defesa e
garantia de direito ás crianças e adolescentes que se encontram em
situação de risco pessoal e social, vulnerabilidade socioeconômica
e/ou em medida socioeducativa de Paranavaí e região(2015).

Ainda de acordo com Valensuela, Silva e Mello a prática do assistente social no
NEDDIJ está voltada á elaboração de estudos sociais e pareceres, como também na
realização do processo de triagem. Executa escuta qualificada, encaminhamentos
para a rede de serviços, entrevista social, orientação social entre outros. O
profissional participa também de reuniões ordinárias da macro rede e da micro rede
quando solicitado.
Na entrevista realizada com oassistente social3nos é relatadoque a maior demanda
para NEDDIJ é a questão de pensão alimentícia, pois muitas famílias não possuem
condições de suprir as suas necessidades básicas, porém a maior demanda que
emerge para o Serviço Socialé a guarda, onde o assistente social juntamente com a
equipe do NEDDIJ realiza um estudo, se utilizando de um instrumental para essa
ação. Esse estudo é para poder saber o que é melhor para a criança.
Ainda nos foi relatado que um desafio para o exercício profissional encontrado no
campo está relacionado à falta de uma estrutura, apesar de terem conquistado
muitas coisas durante a sua trajetória, ainda assim falta muito a ser conquistado
como, por exemplo, uma sala para cada profissional.
As atribuições do serviço social no campo são realizar encaminhamentos, escuta
qualificada e sensível, avaliação sócio econômica, laudos, pareceres e por vezes
denuncia, nessa ação o profissional se utiliza de um instrumental especifico.
O avanço que houve para o serviço social no NEDDIJ foi a quantidade de demanda,
pois no começo a demanda era pouca, com o tempo o trabalho do serviço social
passou a ser reconhecido pela população usuária dos serviço ofertado o que
A entrevista com o assistente social foi realizada no dia 20 de Setembro de 20016 ás 11:00
horas, na sala 17 na qual é desenvolvido o NEDDIJ, nas dependências da UNESPAR
Campus – Paranavaí.
3
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au
menta a procurapelo profissional e contribui para o amadurecimento da experiência
que vem sendo adquirida pelo assistente social do NEDDIJ.

CONCLUSÕES

Por meio da elaboração do trabalho é possível compreender que o NEDDIJ é um
projeto de extensão de suma importância para Paranavaí e região. Os profissionais
inseridos no projeto trabalham cotidianamente para que os direitos constituídos pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sejam de fato garantidos. Apesar de
pouco tempo de existência resta evidente que o NEDDIJ já percorreu um longo e
importante caminhar na duração da luta em prol do fortalecimento de direitos de
crianças e adolescentes e m meio a esse contexto o serviço social vem
desempenhando em papel de protagonismo na gestão e execução do programa.
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