ENTRE A CASA, AS RUAS E AS INSTITUIÇÕES: CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA E
AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(CNE, Cientista do Nosso Estado – Nº Processo FAPERJ/CNE. E-26/202.812/2017)
Com o objetivo de analisar a questão do acolhimento institucional para crianças e adolescentes em
situação de rua no Brasil e os serviços existentes no estado do Rio de Janeiro, foram estabelecidos
os seguintes objetivos e metas para a execução do projeto:
Objetivo 1. Fazer um levantamento e uma revisão crítica da literatura nacional produzida entre 2000
e 2017 que focalizem os serviços de acolhimento institucional e outros temas relevantes
relacionados à questão da população infantil e adolescente em situação de rua.
Meta 1.1 - Definir descritores, identificar bases bibliográficas e levantar a produção acadêmica
nacional;
Meta 1.2 - Organizar e analisar as publicações levantadas.
Objetivo 2. Sistematizar e analisar as políticas públicas, as normativas e os planos governamentais
que versam sobre a questão do acolhimento institucional.
Meta 2.1 – Realizar um levantamento das políticas públicas, normativas e planos governamentais
relacionadas ao acolhimento institucional;
Meta 2.2 - Organizar e analisar o material levantado.
Objetivo 3. Mapear as unidades de acolhimento que atendem crianças e adolescentes com
trajetória de vida nas ruas no estado do Rio de Janeiro.
Meta 3.1 – Identificar as unidades de acolhimento em funcionamento no estado do Rio de Janeiro
que atendem crianças e adolescentes com trajetória de vida nas ruas;
Meta 3.2 – Sistematizar as informações relevantes acerca do funcionamento destas instituições.
Objetivo 4. Analisar o funcionamento das unidades de acolhimento, considerando o número de
atendidos, os serviços oferecidos e seus principais impactos na vida dos seus usuários, sobretudo
aqueles relacionados à restituição de direitos violados, a partir das percepções de 3 grupos centrais
(a) Gestores, (b) Profissionais e (c) Usuários das unidades de acolhimento institucional.
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Meta 4.1 - Realizar entrevistas com gestores, profissionais e usuários dos serviços de acolhimento
institucional que atendem crianças e adolescentes com trajetória de vida nas ruas na cidade do Rio
de Janeiro;
Meta 4.2 – Sistematizar e analisar o conteúdo das entrevistas realizadas.
Objetivo 5. Publicar e divulgar amplamente os resultados e produtos da pesquisa, de modo a
aprofundar o debate e oferecer novos subsídios para políticas públicas com foco sobre este grupo.
Meta 5.1 – Divulgar em forma de base bibliográfica a produção acadêmica levantada, assim como
sua revisão crítica através da página eletrônica do CIESPI/PUC-Rio, com fácil acesso ao público em
geral;
Meta 5.2 – Elaborar um boletim de pesquisa para divulgar as políticas públicas, normativas e planos
governamentais que versam sobre a questão do acolhimento institucional e suas análises,
registrando, também, as unidades de acolhimento institucional que atendem crianças e
adolescentes com trajetória de vida nas ruas no estado do Rio de Janeiro e seu funcionamento;
Meta 5.3 - Produzir um livro;
Meta 5.4 - Publicar 2 artigos;
Meta 5.5 - Realizar palestras e apresentar trabalhos com foco sobre o tema central da pesquisa (6
deles em eventos nacionais e 3 deles em eventos internacionais);
Meta 5.6 - Realizar 3 seminários (1 por ano) para difusão dos resultados da pesquisa e
aprofundamento do debate público sobre o tema em questão.
Em 2019:
- O levantamento da produção acadêmica sobre o serviço de acolhimento institucional para
crianças e adolescentes, publicada entre 2000 e 2017, no Brasil, foi concluído. As fichas
catalográficas desses textos foram elaboradas, encontram-se em fase de revisão e serão
publicizadas, assim como a análise desse material, no próximo ano.
- Foi atualizada a base “Acolhimento institucional para crianças e adolescentes” - Produção
acadêmica (2000-2018). Nela, foram incluídos os PDFs dos artigos, dissertações e teses levantados.
Eles já estão disponíveis para consulta através do site do CIESPI/PUC-Rio (aba publicações / análises
bibliográficas);
- Foram mapeadas as unidades de acolhimento para crianças e adolescentes em funcionamento no
estado do Rio de Janeiro. Todas as unidades foram contatadas por telefone e foi identificado em
quais delas estão acolhidas crianças e adolescentes com trajetória de vida nas ruas.
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- Foram realizadas entrevistas com gestores, profissionais e acolhidos em todas as unidades de
acolhimento do município do Rio de Janeiro onde foram identificadas crianças e adolescentes com
idades entre 7 e 18 anos de idade e com trajetória de vida nas ruas. Este material está sendo
organizado e seus resultados e análises serão publicados no próximo ano.
- Foi publicado o caderno 7 de pesquisas e políticas públicas do CIESPI/PUC-Rio, com o apoio FAPERJ,
intitulado “Vozes de jovens grávidas e/ou mães em contextos de vulnerabilidade”, que traz parte
dos resultados e análises do projeto “Tô grávida, e agora?” e dos levantamentos bibliográficos
realizados com o apoio da FAPERJ.
- No dia 19 de dezembro de 2019, foi realizado, no CIESPI/PUC-Rio, com o apoio FAPERJ, um
seminário interno, voltado para a apresentação dos resultados parciais do projeto “Entre a casa, as
ruas e as instituições: crianças e adolescentes em situação de rua e as instituições de acolhimento
no estado do Rio de Janeiro”.
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Equipe
Coordenação e pesquisa: Irene Rizzini
(Professora do Departamento de Serviço
Social da PUC-Rio e diretora do CIESPI/PUCRio)
Pesquisa: Renata Brasil (Pesquisadora do
CIESPI/PUC-Rio)

Bolsistas: Mônica Regina de Almeida
Figueiredo, Hanna Azevedo Coelho e Letícia
Cristina Ferreira da Silva (Alunas do
Departamento de Serviço Social da PUC-Rio,
Iniciação Científica (PIBIC/CNPq, PUC-Rio e
FAPERJ).

Agradecemos a contribuição de Helena Piombini na organização do material da base “Acolhimento
institucional para crianças e adolescentes” – Produção acadêmica (2000-2018).
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