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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 eadolescente 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.

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.

Principais ações em 2021
‐ Publicação do artigo “Acolhimento institucional para crianças e adolescentes em situação de rua:
pesquisa e políticas públicas”, de Renata Brasil e Irene Rizzini, na Revista Textos & Contextos.

‐ O Jornal GloboNews Edição das 18h, a partir do dia 11 de junho de 2021, exibiu uma série de três
reportagens sobre a situação das instituições de acolhimento para crianças e adolescentes no Rio de
Janeiro e em outras cidades brasileiras. A série denuncia os atrasos nos repasses financeiros ao serviço e
a consequente precarização do atendimento oferecido, entre outras questões relevantes sobre o assunto.

No segundo episódio, a professora Irene Rizzini discute dados que resultaram de duas pesquisas:
Conhecer para Cuidar (parceria entre o CIESPI/PUC‐Rio e a Associação Beneficente o Pequeno Nazareno)
e Entre a Casa, as Ruas e as Instituições, crianças e adolescentes em situação de rua e as instituições de
acolhimento (FAPERJ/CNE).

‐ Organização, revisão e publicação do livro “Entre a casa, as ruas e as instituições: crianças e adolescentes
em situação de rua e as instituições de acolhimento”, cujo objetivo é ampliar o alcance de debates
contemporâneos que visam ao aprimoramento do atendimento e à proteção de crianças e adolescentes
que se encontram em instituições de acolhimento no Brasil.

‐ Lançamento do livro “Entre a casa, as ruas e as instituições: crianças e adolescentes em situação de rua
e as instituições de acolhimento” no “VIII Seminário sobre Qualidade do Serviço de Acolhimento de
Crianças e Adolescentes ‐ 2º Webinário Internacional”, organizado pelo NECA, no dia 23 de novembro de
2021. O tema do evento foi "O(a) educador(a) social e seu impacto transformador na sua ação cotidiana",

evidenciando as ações desses profissionais que, junto às equipes técnicas, recriaram os serviços de
acolhimento no período de pandemia de Covid‐19.

‐ Organização, revisão e publicação do Caderno CIESPI de Pesquisa & Políticas Públicas nº 10, intitulado
“Subsídios para o aprimoramento do serviço de acolhimento institucional no Brasil ‐ Recomendações para
o Comitê dos Direitos da Criança (ONU) sobre os Direitos das crianças e cuidados alternativos”. Uma
parceria entre o CIESPI/PUC‐Rio, a Associação Beneficente o Pequeno Nazareno – OPN e a Associação de
Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente – NECA, a publicação baseou‐se em
quatro pesquisas recentes, inclusive aquela realizada no âmbito do projeto “Entre a casa, as ruas e as
instituições: crianças e adolescentes em situação de rua e as instituições de acolhimento”.

