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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 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. 



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 2020 

-  A base “Acolhimento institucional para crianças e adolescentes - Produção acadêmica (2000-2019)” foi 

atualizada e finalizada. Foram incluídas as fichas catalográficas dos artigos, teses e dissertações. Houve 

também uma ampliação de sua cobertura para 2000-2019.  

 

 

 

http://www.ciespi.org.br/Bases-Bibliograficas/Acolhimento-institucional-2050


- Os textos disponíveis na base de dados bibliográficos acima referida foram analisados e organizados em 

dez eixos temáticos que destacam as recomendações de pesquisadores de diferentes partes do país 

acerca do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Esse conteúdo, disponível no 

site do CIESPI/PUC-Rio, também resultou no caderno 3 da série de pesquisas “Crianças e adolescentes em 

acolhimento institucional”. 

 

    

 

- O material da pesquisa de campo realizada junto às instituições de acolhimento do estado e do município 

do Rio de Janeiro foi organizado e analisado. Esse conteúdo resultou no caderno 2 da série de pesquisas 

“Crianças e adolescentes em acolhimento institucional”. 

 

- Em parceria com uma profissional de atua na Unidade de Reinserção Social Paulo Freire, foi publicado 

também o caderno 1 da série de pesquisas “Crianças e adolescentes em acolhimento institucional”. Ele 

foca o direito de participação e de convivência familiar e comunitária de adolescentes em unidades de 

acolhimento institucional, particularmente no que se refere ao processo de desligamento, que ocorre 

quando eles completam dezoito anos de idade.  

 

 

 

http://www.ciespi.org.br/Publicacoes/Cadernos-CIESPI-de-pesquisa-16
http://www.ciespi.org.br/Publicacoes/Cadernos-CIESPI-de-pesquisa-16
http://www.ciespi.org.br/Publicacoes/Cadernos-CIESPI-de-pesquisa-16


- Em 05 de agosto de 2020, foi realizado o seminário “Crianças e adolescentes em situação de rua e em 

acolhimento institucional: pesquisas em debate”. O encontro reuniu virtualmente mais de vinte 

pesquisadores dos projetos:  “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”, coordenado pela professora Irene 

Rizzini (CNE, Cientista do Nosso Estado, 2017-2020; FAPERJ Ref. N° E-26/202.812/2017), e “Crianças e 

adolescentes em situação de rua e acolhimento institucional: construindo estratégias de territorialização 

afetiva”, coordenado pela professora Sônia Maria Dantas Berger (SIGProj N°: 

346952.1928.198453.09022020). 

 

 

- Em 09 de dezembro de 2020, foi realizado o seminário final 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”. O webinar contou com a participação de três convidados: Eduardo Rezende Melo (Juiz em 

São Caetano do Sul/SP), Isa Maria F. Rosa Guará (Sócia fundadora e membro do Comitê Gestor e da 

Diretoria da Associação de Pesquisadores dos Núcleos de Estudos e Pesquisas da Criança e do Adolescente 

- NECA) e Lilia Iêda Chaves Cavalcante (Professora do departamento de Serviço Social da UFPA). Eles 

comentaram e debateram os resultados do projeto apresentados por Irene Rizzini (Professora do 

departamento de Serviço Social da PUC-Rio e diretora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas 

sobre a Infância - CIESPI/PUC-Rio). 

 


