POLÍTICAS PÚBLICAS E OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO: ANÁLISE DO CASO DA POLÍTICA
DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA NO RIO DE JANEIRO

Apoio

(CNE, Cientista do Nosso Estado, 2014-2017; FAPERJ Ref. N° E-26/201.274/2014)

O projeto, realizado com o apoio da FAPERJ, sob a coordenação da professora Irene Rizzini, teve
como objetivo analisar os processos que facilitam ou dificultam a implementação de políticas
públicas com foco sobre a população infantil e adolescente, tendo como estudo de caso a
Política de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua (Deliberação CMDCA
763/2009). A pesquisa foi finalizada em abril de 2018.
A análise foi desenvolvida a partir de atividades de pesquisa em dois eixos principais:
1- Base de Dados Bibliográficos: Levantamento e análise da literatura nacional e internacional
sobre população infantil e adolescente em situação de rua no período de 2000 a 2015;
2- Prioridades em Políticas Públicas: Análise das propostas de políticas públicas e ações voltadas
para este segmento populacional no Brasil e uma análise das políticas e ações em curso no
município do Rio de Janeiro. O estudo está sendo realizado com base em entrevistas com
gestores das políticas públicas, atores da sociedade civil e com parte da população infantil e
juvenil em situação de rua.

Principais ações
1) Construção da base de dados bibliográficos “População infantil e adolescente em situação
de rua no Brasil - Produção acadêmica (2000-2015)”
Lançada em agosto de 2017, esta base de dados foi organizada a partir de um amplo
levantamento da produção acadêmica nacional e foi desenhada de forma a facilitar a busca e
permitir acesso ágil aos textos, resumos e análises de tendências e temas que se destacaram no
período de 2000 a 2015. Ela pode ser acessada na aba publicações – análises bibliográficas,
disponível na página eletrônica do CIESPI/PUC-Rio.

2) Publicação da trilogia pesquisa e políticas públicas CIESPI/PUC-Rio – FAPERJ
- “População infantil e adolescente em situação de rua: temas em destaque em âmbito
internacional” (dezembro 2017).

- “Os desafios da implementação de políticas públicas para crianças e adolescentes em situação
de rua: um guia comentado” (fevereiro 2018).

- “Produção bibliográfica sobre população infantil e adolescente em situação de rua no Brasil:
análises recentes” (abril 2018).

3) Realização de três seminários
- O Seminário “Processos de Vulnerabilização: proteção e cuidado a famílias e indivíduos”
promoveu o encontro de pesquisadores mais experientes com novos pesquisadores do
Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Local e data: PUC-Rio, 17 de setembro de 2015.

- O seminário “Intersetorialidade nas Políticas Públicas: concepções teóricas e práticas” foi
realizado pela Pós-Graduação em Serviço social da PUC-Rio, linha de pesquisa Violência,
Direitos, Serviço Social e Políticas Intersetoriais, e contou com a parceria do CIESPI/PUC-Rio e o
apoio da FAPERJ. Local e data: PUC-Rio, 27 de setembro de 2016.

- O Seminário "Implementação de políticas públicas pra crianças e adolescentes em situação de
rua: desafios e perspectivas" teve como proposta discutir os resultados do projeto de pesquisa
“Políticas Públicas e os Desafios da Implementação - Análise do caso da Política de Atendimento
a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua no Rio de Janeiro”. Ele contou com a participação
de dois convidados, que discutiram as perspectivas atuais de pesquisa e intervenção junto a
crianças e adolescentes em situação de rua; e de debatedores e representantes das principais
organizações governamentais e não-governamentais do Rio de Janeiro. Local e data: PUC-Rio, 7
de dezembro de 2017.
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