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Este projeto, em desenvolvimento no Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, em parceria com o
CIESPI, sob a coordenação da Profa. Irene Rizzini, tem origem em uma pesquisa realizada em parceria com
a Ryerson University (Canadá), intitulada “Monitoramento dos processos de participação infantil em
políticas e programas de proteção à infância no Canadá e em âmbito internacional”, como parte das
atividades da rede International and Canadian Child Rights Partnership (ICCRP), que envolve
universidades de quatro países: Brasil (PUCRio/CIESPI), Canadá (Ryerson University e Mgill University),
Escócia (University of Edinburgh) e África do Sul (University of Cape Town/ Children’s Institute). No
presente projeto, no âmbito da CapesPrint, a proposta é aprofundar a pesquisa e ampliar seu escopo,
envolvendo outras parcerias, sobretudo na América Latina.

Principais ações em 2020
- Expansão da pesquisa, aprofundando a análise de dados: um extenso levantamento bibliográfico foi
realizado no decorrer do ano de 2020, acompanhado da leitura do material coletado, tendo em vista sua
publicação na página web do CIESPI;
- Publicação da Base de Dados Bibliográficos Participação Infantil e Juvenil. Esta base de dados foi
composta a partir de uma revisão da produção acadêmica sobre o tema da participação infantil e juvenil
na América Latina, no período de 2005 a 2019. A base de dados foi idealizada com o propósito de
sistematizar e socializar as informações coletadas e facilitar o acesso à produção científica sobre o tema
na América Latina. Foram incluídos 149 artigos analisados (92 em espanhol e 57 em português).
-_Ao longo do ano de 2020, foram realizados encontros mensais entre os parceiros internacionais,
pesquisadores dos 4 países envolvidos, com o propósito de discutir publicações conjuntas e a elaboração
de um novo projeto de pesquisa.
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