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O CIESPI 

É um centro de estudos e de referência dedicado ao desenvolvimento de pesquisas e 

projetos sociais voltados a crianças, adolescentes, jovens e seus elos familiares e 

comunitários. Tem como meta subsidiar políticas e práticas para esta população, 

contribuindo para o seu desenvolvimento integral e para a promoção e defesa dos seus 

direitos. 
Principais linhas de ação 

• Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos sociais; 

• Assessoria interdisciplinar em âmbito nacional e internacional; 

• Capacitação de estudantes e profissionais; 

• Sistematização e difusão de informações. 

Principais atividades 

• Desenvolve projetos de pesquisa e ação interdisciplinares, contribuindo para o 

debate sobre políticas e práticas nas áreas da infância, juventude, família e 

comunidade;  

• Promove palestras, cursos e seminários, visando a socialização dos resultados de 

suas pesquisas em âmbitos local, nacional e internacional; 

• Difunde metodologias e dados provenientes de pesquisas produzidas no Brasil e no 

exterior; 

• Oferece capacitação a estudantes e profissionais em diversas áreas do 

conhecimento;  

• Assessora projetos, programas e pesquisas nas áreas de atuação do CIESPI; 

• Participa de espaços de articulação e deliberação de políticas públicas, tais como 

Fóruns e Conselhos, de forma a contribuir para a promoção, defesa e garantia dos 

direitos das crianças, adolescentes e jovens. 
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DESTAQUE DO ANO DE 2014 
 

CIESPI CELEBRA 30 ANOS DE PESQUISA E AÇÃO: 

COMPROMISSO COM AS INFÂNCIAS DO MUNDO 
 

A todos que passaram pelo CIESPI nestes 30 anos e a todos aqueles que hoje aqui 

atuam, expressamos nossa profunda gratidão. 

 

 

 

X Conferência Internacional  

Infância e Juventude: Processos de vulnerabilização e estratégias de resistência 

 Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2014  

PUC-Rio, Departamento de Serviço Social 
CIESPI - Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância 

Red Latinoamericana y del Caribe Childwatch  
 

O Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância nasceu em 1984, por 
iniciativa da professora Irene Rizzini e um grupo de estudantes de graduação do curso 
de psicologia da Universidade Santa Úrsula. Desde o início, o centro assume uma posição 
de liderança, combinando pesquisa e diversas atividades de ensino e extensão. Nos 
primeiros anos dedica-se a pesquisar a história da criança na história do Brasil e a 
sistematizar a produção nacional de pesquisas com foco sobre a população infantil e 
adolescente. Nas décadas de 1980 e 1990, com apoio da FINEP, cria o centro de 
documentação da Infância com cerca de 12 mil títulos e torna-se um centro de 
referência, estimulando estudantes e profissionais de diversas áreas do conhecimento 
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a ampliar e aprofundar o conhecimento existente. No ano de 2002, a convite da PUC-
Rio, passa a funcionar em convênio com esta universidade, tornando-se importante 
referência de pesquisa e subsídio a políticas públicas, em âmbitos nacional e 
internacional. 
 

Ao longo dos anos, centenas de estudantes e profissionais atuaram no espaço do CIESPI 
com profunda dedicação, contribuindo para o incremento da pesquisa e da priorização 
de políticas públicas em diversas áreas. Entre os temas que se destacam com 
reconhecida ação do CIESPI estão: processos de construção e implementação de 
políticas públicas com foco sobre a população infantil e adolescente e; direitos 
humanos; estudos qualitativos e quantitativos sobre fatores que vulnerabilizam 
crianças, adolescentes e suas famílias e comunidades; fragilização dos elos familiares e 
vida nas ruas, adolescentes autores de atos infracionais; jovens e o mundo do trabalho, 
impactos e redução da violência incidindo sobre crianças e famílias; políticas públicas 
com foco sobre a primeira infância; cultura, arte e educação; desenvolvimento local e 
comunitário.  
 

O CIESPI tem tido expressiva atuação em nível internacional. Sobretudo a partir de sua 
inserção na rede mundial de pesquisa Childwatch International, composta por centros 
de pesquisa em mais de 40 países, a equipe do CIESPI tem tido a oportunidade de amplo 
intercâmbio com diversas organizações, desenvolvendo projetos e publicações em 
parceria com universidades e organizações internacionalmente reconhecidas, em todos 
os continentes.  
 
 

Projetos desenvolvidos em 2014 
 

Priorização da Primeira Infância no Brasil 
 

O objetivo deste projeto é contribuir para a priorização de políticas públicas voltadas 
para a primeira infância no Brasil, buscando ampliar as oportunidades de 
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos. 

O projeto incluiu 3 eixos de pesquisa e ação: 

✓ Contribuir para a construção do Plano Municipal pela Primeira Infância 
(PMPI) no município do Rio de Janeiro;  

✓ Manter diálogo sobre a experiência com outros municípios do RJ e demais 
estados do país, por meio da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI); 

✓ Sistematizar a produção de pesquisas nacionais com foco na Primeira 
Infância. 
 

Principais atividades desenvolvidas para cada um dos 3 eixos: 
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Implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) no município do Rio 
de Janeiro 

 

➢ 06/02/2014 – Reunião com representantes de organizações que compuseram o 
GT PMPI Rio sobre a implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância. 
Local: Sede do CIESPI (Gávea – RJ)  
Objetivo: Definir os passos para implementação do Plano Municipal pela 
Primeira Infância; fortalecimento da atuação junto à direção do CMDCA e na 
ocasião, iniciar contato com Câmara Municipal, relativo a questões 
orçamentárias e identificação de atores estratégicos para auxiliar na 
implementação do PMPI. 
 

➢ 20/02/2014 – Apresentação da proposta de continuidade do processo de 
implementação do PMPI do Rio de Janeiro. Local: CMDCA-Rio 
Objetivo: fortalecer a atuação junto ao CMDCA e diálogo com seu novo 
Presidente. 
 

➢ 10/03/2014 – Apresentação no CMDCA do processo de elaboração do PMPI e da 
metodologia criada para a escuta das crianças. Local: CMDCA -Rio 
Objetivo: sensibilizar os novos conselheiros. 
 

➢ 17/03/2014 - Participação na Assembleia Ordinária CMDCA-Rio. Local: CMDCA-
Rio 
Objetivo: formação do Grupo de Trabalho pela Primeira Infância do CMDCA.  
 

➢ 8/05/2014 - Reunião Primeira Infância Municípios do Estado do Rio de Janeiro 
Local: CIESPI (Gávea – RJ) 
Objetivo: trocar experiências sobre os processos de elaboração dos PMPIs do Rio 
de Janeiro e de Nova Iguaçu.  
 

➢ 20/10/2014 - Reunião da Comissão de Monitoramento do PMPI: Local: CMDCA-
Rio  
Objetivo: constituir Grupo de Trabalho para Implementação e Monitoramento 
da Política Municipal pela Primeira Infância.  
 

➢ 3/11/2014 - Reunião Comissão de Monitoramento do PMPI Local: CMDCA-Rio 
Objetivo: organizar o I Fórum Territorial Implementação do Plano Municipal pela 
Primeira Infância (PMPI): apresentação da metodologia a ser utilizada no 1º 
encontro territorial; deliberação aprovando o Plano Municipal pela Primeira 
Infância; Plano Municipal diagramado. 
 

➢ 5/11/2014 – Reunião do grupo responsável pela Metodologia do Fórum 
Territorial Implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância. Local: Sede 
do Unicef/Centro. 
Objetivo: planejar o Fórum Territorial para Implementação do PMPI.  
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➢ 17/11/2014 - Reunião Comissão de Monitoramento do PMPI Local: CMDCA-Rio 
Objetivo: organizar o I Fórum Territorial Implementação do Plano Municipal pela 
Primeira Infância (PMPI): definição do material para divulgação e dos 
moderadores dos subgrupos temáticos; planejamento do trabalho a ser 
realizado com a participação de crianças; 
 

➢ 26/12/2014 – Realização do I Fórum Territorial Implementação do Plano 
Municipal pela Primeira Infância.  Local: FEUC-Campo Grande, Rio de Janeiro. 

 

Encontros sistemáticos com outros municípios do RJ para troca de experiência e 
conteúdo dos Planos Municipais da Primeira Infância e outras atividades de 
intercâmbio com a RNPI. 
 

Em dezembro de 2013, na Assembleia Geral da RNPI que ocorreu em Fortaleza, o CIESPI 
foi reeleito para integrar o grupo gestor da RNPI por mais dois anos (2014-2016). A 
participação na RNPI tem sido vista como excelente oportunidade para atingirmos 
nossos objetivos de produção e divulgação do conhecimento na área da Primeira 
Infância. Esta é uma área de pesquisa que a equipe do CIESPI vem priorizando e dará 
continuidade nos próximos anos. A atuação de liderança no PMPI do Município do Rio 
de Janeiro foi o destaque da nossa atuação em 2013 e 2014. 
 

O diálogo sobre a experiência com outros municípios do RJ e demais estados do país, 
por meio da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) teve seguimento, principalmente, 
nas seguintes ocasiões: 
 

➢ 21 de março, 23 de junho e 19 de agosto, representantes do CIESPI/PUC-Rio 
participaram da Reunião do Grupo Gestor. Local: Instituto Alana, São Paulo. 
Objetivos: atualizar as principais ações e demandas da RNPI ano 2014; analisar e 
discutir os projetos; tratar da eleição da próxima secretaria executiva; fazer 
acordos gerais; 
 

➢ 5 de agosto, Participação do CIESPI-PUC/Rio na Assembleia do Fórum 
Permanente de Educação Infantil do Rio de Janeiro – FPEI/RJ. Local: Sinpro-Rio  
Objetivo:  trocar experiências sobre os Planos Municipais pela Primeira Infância  
no Estado do Rio de Janeiro. Palestrantes: Edson Cordeiro dos Santos - (Mestre 
em Educação pela UNIRIO e membro da Equipe Técnica da Solidariedade França-
Brasil, PMPI-Nova Iguaçu); Cristina Laclette Porto (Consultora do Centro 
Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância - CIESPI-PUC/Rio; 
 

➢ 5 de agosto, Cristina Laclette Porto participou do júri 1º Prêmio Nacional de 
Projetos com Participação Infantil – promovido pelo CECIP. Local: CECIPE- Glória, 
Rio de Janeiro 
Objetivo: escolher o projeto vencedor. 
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Sistematizar a produção de pesquisas nacionais com foco na Primeira Infância. 

A proposta foi realizar levantamento das pesquisas nacionais com foco na Primeira 
Infância e publicar textos e referências no Ambiente da Primeira Infância, do 
CIESPI/PUC-Rio. A sistematização dos dados permitiu avaliar os principais temas 
discutidos no Brasil; os principais autores e aportes teóricos mencionados e como suas 
ideias influenciam as abordagens sobre a Primeira Infância.   

A partir da experiência da equipe do CIESPI/PUC-Rio nas análises dos processos de 
construção, implementação e monitoramento do Plano Municipal pela Primeira Infância 
(PMPI), no município do Rio de Janeiro, constatou-se que a produção científica 
relacionada à Primeira Infância era pouco conhecida, fragmentada e dispersa. Nesse 
sentido, a equipe do CIESPI-PUC/Rio optou por realizar uma pesquisa sobre a produção 
acadêmica brasileira com foco na Primeira Infância. O estudo teve início com a 
identificação de artigos científicos existentes sobre a criança na Primeira Infância, nas 
diversas áreas que dela se ocupam e que se distribuem em revistas especializadas. O 
levantamento concentrou-se entre os anos de 2004 e 2013. A escolha deste período se 
deve a alguns fatores que constituem marcos da história recente de priorização da 
primeira infância no Brasil. Este período é relevante para a pesquisa pelos seguintes 
motivos: (a) antecede a criação da Rede Nacional Primeira Infância (2006); (b) 
compreende o ano de lançamento do Plano Nacional pela Primeira Infância (2010) e, (c) 
acompanha os anos imediatamente posteriores a esses acontecimentos.  Buscou-se, 
desse modo, identificar possíveis relações entre esses eventos e a emergência de temas 
e de enfoques na produção acadêmica deste período. 
 

PRODUTO: 
Documento contendo sistematização e análise do levantamento das pesquisas 
realizadas no Brasil com foco sobre a primeira infância, no período de 2004 a 2013. 
 

Publicação on line: 
 

RIZZINI, Irene; PORTO, Cristina Laclette, TERRA, Carolina. A Criança na Primeira Infância 
nas Pesquisas Brasileiras. Base virtual de dados: Ambiente da Primeira Infância Rio de 
Janeiro: CIESPI/PUC-Rio; Instituto C&A, 2014. 
 

Disponível em:  
http://www.ciespi.org.br/images/arquivos/524/primeira_infancia.pdf  
 
 

Apoio: 

Instituto C&A, São Paulo, Rio de Janeiro 
 

Equipe 
 

http://www.ciespi.org.br/images/arquivos/524/primeira_infancia.pdf
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Coordenação: 
Irene Rizzini 
Maria Cristina Bó 
 

Pesquisa, consultoria e articulação: 
Cristina Laclette Porto 

Carolina Terra 

 
 

Primeira Infância no Rio de Janeiro: 

Ampliando oportunidades de desenvolvimento integral 
de crianças de 0 a 8 anos 

 

O projeto tem como objetivo estudar possibilidades de melhoria dos contextos de 
moradia de crianças pequenas (0 a 8 anos) que vivem em bairros/comunidades de baixa 
renda, visando ampliar oportunidades de desenvolvimento integral. 

O projeto terá como campo de estudo duas localidades do Rio de Janeiro caracterizadas 
como de baixa renda e compreenderá os seguintes grandes temas ou eixos de pesquisa:  

(1) Ambientes seguros - locais seguros fora de casa para crianças pequenas brincarem 
em suas localidades de moradia; (2) Política pública com foco sobre a primeira infância 
-  implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância do Rio de Janeiro (PMPI); 
(3) Desafios no cuidado familiar - fatores externos que afetam as famílias no cuidado de 
seus filhos; (4) Possibilidades de suporte aos pais no cuidado dos filhos no contexto 
familiar; (5) Possibilidades de melhor inserção e posicionamento no mundo do trabalho; 
(6) Aprimorar a produção e a divulgação de dados e informações sobre a primeira 
infância.    

O projeto teve início em dezembro de 2014 e terá a duração de 3 anos. 

Parceria/apoio:  

Fundação Bernard Van Leer 

 

Equipe: 
 

Coordenação: 
Irene Rizzini 
Maria Cristina Bó 
 

Pesquisa, consultoria e articulação: 
Malcolm Bush 

Cristina Laclette Porto 
Carolina Terra 
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Ampliando oportunidades para crianças e adolescentes 
em situação de rua e em contextos de vulnerabilidade 

 

O projeto de pesquisa e ação, Ampliando oportunidades para crianças e adolescentes 
em situação de rua e em contextos de vulnerabilidade, tem como prioridade oferecer 
subsídios com base em pesquisas a atores-chave, contribuindo para a efetivação da 
política municipal de atendimento a criança e ao adolescente em situação de rua no Rio 
de Janeiro, deliberação 763:2009 do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente do Rio de Janeiro (CMDCA/Rio). Tem ainda como proposta produzir e 
divulgar estudos e dados sobre crianças e adolescentes em contextos de 
vulnerabilidade, especialmente durante o período de transição da infância para a 
adolescência. 

Principais atividades desenvolvidas em 2014: 

→ Produção do Manifesto de Indignação: Juventude entre abismos – onde erramos?  

No início de 2014, o caso ocorrido no bairro do Flamengo em 31 de janeiro, em que um 
adolescente em situação de vulnerabilidade/rua, supostamente autor de atos 
infracionais na região, foi encontrado nu, preso pelo pescoço com uma tranca de 
bicicleta junto a um poste e com sinais de agressões físicas, desencadeou inúmeras 
manifestações públicas de apoio às práticas repressivas, truculentas e de extermínio 
contra crianças e adolescentes em situação de rua no Rio de Janeiro. O episódio tornou-
se foco da imprensa e das redes sociais, sendo imprescindível o posicionamento de 
atores engajados na defesa de direitos de crianças e adolescentes em contextos de 
vulnerabilização. O CIESPI/PUC-Rio produziu e socializou seu posicionamento através do 
seguinte manifesto.  
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Link para acesso ao documento: 

 http://www.ciespi.org.br/eventos-e-noticias/619-juventudes-entre-abismos-onde-erramos 

→ Articulação com novos atores: Participação da Comissão da População em Situação 
de Rua da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 

A Comissão da População Adulta em Situação de Rua da Câmara Municipal 
atuava no município concentrando suas atividades voltadas para a população adulta 
como o próprio nome anunciava. A partir de janeiro de 2014, a referida Comissão 
decidiu retirar a palavra adulta de seu nome para passa a incluir a população de crianças 
e adolescentes em seus trabalhos, visto que muitas vezes os movimentos sociais que 
atuam frente a situação de rua reforçam a cisão entre adultos e crianças/adolescentes.  

A primeira iniciativa da referida Comissão aconteceu no final de fevereiro a partir 
da proposta de realização de audiência pública para abordar o tema da violência 
sistemática contra crianças e adolescentes em situação de rua no Rio de Janeiro, 
justamente como reação aos episódios divulgados pela imprensa (garoto do Flamengo 
e outros), e que provocaram como reação discursos odiosos contra os considerados 
“menores” de forma generalizada. O processo de preparação da audiência constituiu-se 
como trabalho coletivo e democrático com a participação de diversos atores chave para 
a área, como a Câmara Municipal, Rede Rio Criança, Defensoria Pública (CDEDICA), 
CIESPI/PUC-Rio. A audiência pública “Violência Sistemática contra Crianças e 
Adolescentes em Situação de Rua” foi realizada no dia 10 de abril de 2014 no plenário 
da Câmara Municipal e representou um marco para o debate público sobre esse tema, 
contribuindo para rearticular atores engajados no campo da defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes.  
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A imagem abaixo mostra a performance que foi feita durante a audiência pública 
a partir da leitura dramática do Manifesto produzido por crianças e adolescentes em 
situação de rua que participaram no dia 02 de abril de 2014 do Fórum de Meninos e 
Meninas de Rua da Rede Rio Criança. 

 

 

 

 

Dentre os componentes da mesa estavam presente o poder legislativo, o 
judiciário (representado pelo Ministério Público e Defensoria Pública), o executivo 
(representado pela Secretaria de Desenvolvimento Social) e sociedade civil 
(representada pela Rede Rio Criança).  

Na fotografia a seguir apresenta o material produzido pelo CIESPI em parceria 
com o Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Defensoria Pública 
– CDEDICA/DP, para distribuição aos participantes da audiência. 
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→ Produto da audiência pública do dia 10 de abril: vídeo de registro. 

O vídeo produzido pelo CIESPI/PUC-Rio a partir da audiência pública realizada no dia 10 
de abril registra que ainda há muito a se fazer visto que graves denúncias de violação de 
direitos permanecem, revelando a lógica da higienização social associada às políticas de 
recolhimento de crianças e adolescentes para equipamentos em condições precárias 
e/ou inadequadas no município. As denúncias registradas no vídeo são extremamente 
graves e confirmam o desrespeito e a não implementação da política municipal de 
atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua, deliberada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – Rio, no ano de 2009 – a 
primeira de todo o país. Além do vídeo produzido, o CIESPI disponibilizou uma série de 
depoimentos colhidos com atores chaves que participaram da audiência pública.  

Link para acessar o registro da audiência pública e os depoimentos: 

http://www.ciespi.org.br/eventos-e-noticias/635-nota-sobre-o-debate-publico-violencia-
sistematica-contra-criancas-e-adolescentes-desdobramentos-do-debate-publico-do-dia-10-de-
abril 

http://www.ciespi.org.br/eventos-e-noticias/635-nota-sobre-o-debate-publico-violencia-sistematica-contra-criancas-e-adolescentes-desdobramentos-do-debate-publico-do-dia-10-de-abril
http://www.ciespi.org.br/eventos-e-noticias/635-nota-sobre-o-debate-publico-violencia-sistematica-contra-criancas-e-adolescentes-desdobramentos-do-debate-publico-do-dia-10-de-abril
http://www.ciespi.org.br/eventos-e-noticias/635-nota-sobre-o-debate-publico-violencia-sistematica-contra-criancas-e-adolescentes-desdobramentos-do-debate-publico-do-dia-10-de-abril
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→ Grupo de Trabalho da Criança e Adolescente em Situação de Rua (GT Pop Rua RJ)  

Após realização da audiência pública, os atores políticos participantes desse processo 
seguiram dialogando e buscando alternativas para a continuidade de seu trabalho. 
Nesse sentido, foi constituído um Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de dar 
continuidade às atividades de incidência política contra a violação de direitos de 
adolescentes devido à inadequação da política pública municipal em vigência para a 
área. Os encontros do GT tiveram início do segundo semestre de 2014, sendo que as 
reuniões ocorreram com periodicidade quinzenal. As primeiras reuniões aconteceram 
no auditório da Câmara Municipal e na sequência, o grupo deliberou pela itinerância das 
reuniões nas sedes dos parceiros envolvidos. A discussão pública centrou-se na análise 
de três modalidades de ação que compõem a política para criança e adolescente em 
situação de rua e/ou vulnerabilidade: o serviço de abordagem; as centrais de recepção 
e o acolhimento institucional. O GT representou um salto qualitativo para o processo 
político ao aproximar atores imprescindíveis para o monitoramento da política pública 
em pauta, destacando-se o estreitamento da relação entre o Ministério Público e a 
Defensoria Pública junto ao poder legislativo municipal e representantes da sociedade 
civil. O GT também vem reestabelecendo conexão com o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/Rio. 

Apoio 

Fundação OAK, Genebra, Suíça  
 

Equipe 

Coordenação:       
Irene Rizzini 
 

Pesquisa: 
Juliana Batistuta Vale 

Mirian Silva 
 

Consultoria: 
Malcolm Bush 

Maria Cristina Bó 

Antônio Carlos Firmino 

Nathercia Lacerda 

Viviane Castello Branco 

 

Centro de Educação e Cultura Lúdica da Rocinha 

 

O Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha (www.centroludicorocinha.org.br) foi 
criado em 2004 e desenvolvido, desde então, através da parceria entre o CIESPI, em 
convênio com a PUC-Rio, e profissionais e jovens da Rocinha atuantes nas áreas da 
educação e da cultura.  
 

http://www.centroludicorocinha.org.br/
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Em 2014 teve como foco a realização dos projetos “Sacola Lúdica na Rocinha” e “Rocinha 
Lúdica” que contaram como apoio da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro 
- SECRJ e da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro – SMC RIO, 
respectivamente. 
 

Para além dos projetos-ações, a equipe promoveu e participou de encontros e fóruns 
nas áreas da cultura e educação.  

Principais eventos promovidos pelo Centro Lúdico em parcerias: 

● 3º Encontro Infância, Educação e Memória 

Encontro com representantes de creches comunitárias dando continuidade ao processo 
compartilhado de ação com foco na primeira infância.  O material instigador de práticas 
junto às crianças e familiares foi o kit Cartografias Lúdicas da Rocinha criado em 2013. 

                  

 

● Oficina de cartografia social  

Realizada no C4 Biblioteca Parque da Rocinha, a oficina foi promovida pelo LABOEP-UFF 
em parceria com PNCSA/UEA- PPGCSPA-UEMA e contou com o apoio do Centro Lúdico 
da Rocinha e a participação de alunos da universidade, moradores e jovens promotores 
de saúde na Rocinha. 

             
 

 

● Jornada Trabalho memorial e favelas em tempos de ditadura 
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Promovido pelo LABOEP-UFF em parceria com o Colégio de Altos Estudos da UFRJ, com 

o apoio do Centro Lúdico da Rocinha.  

 

Principais eventos com participação do Centro Lúdico: 

● Teia da diversidade: Encontro Nacional dos Pontos de cultura 

 

      

 

 

 

● InterVem favela 

Projeto proposto por um grupo de jovens da Rocinha com o objetivo de mobilizar 
debates sobre temas ligados à juventude. 
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Principais ações 

Sacola Lúdica na Rocinha 
 

Essa é uma ação do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha que aponta para 
uma brinquedoteca itinerante, onde jovens brincantes percorrem creches comunitárias 
levando uma sacola lúdica que contém tecidos, brinquedos artesanais e livros na 
intenção de compartilhar com crianças pequenas seu movimento permanente de 
descoberta do mundo. Esses materiais acionam espaços exploratórios e experimentais 
para expansão da investigação sobre o cotidiano da primeira infância na Rocinha.  
 

            
 

 

 
 

Apoio: 
Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro através da Superintendência de 

Leitura e Conhecimento em parceria como Ministério da Cultura 

 

Brincadeiras na creche Material Lúdico 
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Rocinha Lúdica 

Essa ação do Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha que objetiva promover 
articulações entre diferentes representações da Rocinha nas áreas da cultura, saúde, 
educação e memória tendo como foco principal a criança e a garantia de direitos básicos 
que favoreçam seu crescimento integral. A partir desse ano e nos próximos dois anos, a 
equipe atuará através da realização de rodas de brincar, de rodas de prosa e da 
exposição Brinquedo: mensageiro das infâncias. 
 

Produtos-processos 

● Digitalização do acervo audiovisual produzido pelo Centro de Cultura e Educação 
Lúdica da Rocinha desde 2004. 

                     

 

Patrocínio: 

Apoio 

Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro 

 

 
 
 

Equipe 

Antônio Carlos Firmino, Nathercia Lacerda, Thaís Diniz da Silva, Maria Marta Diniz da 
Silva, Maria da Paz Macedo Pereira, Lucas Pablo Silvestre de Oliveira. 

Roda de prosa: Memória feminina Acervo audiovisual digitalizado 
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A Ludicidade da Memória 

A primeira etapa desse projeto foi realizada entre 2012 e 2013 com o objetivo de estudar o 

acervo dos projetos Rede Brincar e Aprender e Centro de Cultura e Educação Lúdica da Rocinha. 

Esse acervo é composto por suportes de memória variados que evidenciam processos 

colaborativos e participativos realizados no Horto e na Rocinha, incluindo criações e 

invenções  coletivas, bem como tecnologias e mídias que acompanham e dão visibilidade às 

rápidas mudanças verificadas nos últimos anos. Nesse período foi criado um blog com a intenção 

de destacar os aspectos estudados.   

Em 2014, em sua segunda etapa, teve como foco debates e reflexões a partir do acervo 

audiovisual. 

Mais informações no blog http://ludicidadedamemoria.wordpress.com/ 

Principais eventos com participação da equipe Ludicidade da memória 

● Teia da memória: encontro nacional dos Pontos de Memória 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio: 

Instituto Brasileiro de Museus  

 

 

 

 

Período de atuação do projeto: desde 2012 
 

Equipe: Carla Daniel Sartor, Laura Olivieri Carneiro de Souza, Nathercia Lacerda, 
Antônio Carlos Firmino, Emerson de Souza 

 
 
 
 

http://ludicidadedamemoria.wordpress.com/
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Bases de Dados CIESPI 

 

Base de Dados Infância e Juventude em Números 

 

A proposta de criação da Base de Dados Infância e Juventude em Números do CIESPI 
consiste em disponibilizar indicadores confiáveis que possam assessorar debates, 
decisões e práticas que visem aprimorar as condições de vida de crianças, adolescentes 
e suas famílias. Ela foi construída com o objetivo de assistir a um amplo número de 
usuários como representantes de órgãos governamentais, organizações não 
governamentais, jornalistas, empresários, pesquisadores, estudantes, professores e 
profissionais de qualquer área do conhecimento. 
 

A revisão da base de dados foi finalizada ao final de 2013, contendo duas séries de 
indicadores – uma voltada para indicadores sócio-demográficos e indicadores de 
vulnerabilidade (população infantil e adolescente) e outra série dedicada à primeira 
infância (0 a 6 anos). Os dados estão apresentados na nossa web page de forma simples 
para facilitar o acesso rápido de um grande número de usuários e conterão dados 
relativos ao período de dez anos (PNAD 2001-2011) com comentários sobre os gráficos 
que compõem a base, em português e inglês. 
 
 

BASE LEGIS 

 

A Base Legis é um acervo virtual de leis e instrumentos normativos dedicados à criança 
e ao adolescente e demais temas que lhes são conexos. São cerca de 300 documentos 
históricos disponíveis para consulta, datados do início do século XIX até os dias 
atuais. Arquivam-se quase 2 séculos de história sobre o tratamento jurídico e 
institucional da população infantil e juvenil no Brasil, dentre constituições, leis, projetos 
de lei, decretos, discursos e pronunciamentos históricos de personalidades políticas. 
Constam, ainda, no âmbito da Base Legis Internacional, tratados, declarações, acordos 
e pactos internacionais assinados pelo Estado Brasileiro e que fixam os compromissos 
estatais e os parâmetros internacionais sobre os direitos da criança e do adolescente. 
 
Oficialmente lançada em 2007, a Base Legis é resultado de uma linha de pesquisa do 
CIESPI iniciada na década de 1990, sobre a história da assistência à infância no Brasil, 
que objetivava resgatar documentos históricos, catalogá-los e reconstruir diversos 
aspectos da história da infância e da adolescência. 
Atualmente, o acervo é atualizado a cada ano por uma equipe de pesquisadores. Nos 
processos de revisão e atualização, são também acompanhados projetos em 
tramitações legislativas, como é o caso do importante Projeto de Lei 6998/2013 que 
instituirá o Estatuto da Primeira Infância. Outros debates políticos são também 
acompanhados atentamente, como o persistente retorno de propostas de redução da 
maioridade penal. 
 
O Acervo da Base Legis é aberto ao público, com fácil acessibilidade e recursos de busca. 
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Conferência Internacional 
 

X Conferência Internacional Infância e Juventude: 

Processos de vulnerabilização e estratégias de resistência 

 

O encontro de pesquisa e a conferência, realizados nos dias 22 e 23 de outubro de 2014 
na sede do CIESPI e na PUC-Rio (campus da Gávea, RJ), resultam da articulação entre 
pesquisadores de atuação acadêmica e política de diferentes países latinoamericanos 
ligados à rede de pesquisa Childwatch International (CWI). A CWI foi criada em 1994 
com o objetivo de incluir a academia mais ativamente na análise da implementação das 
diretrizes da Convenção dos Direitos da Criança de 1989 por meio de políticas públicas.  
 

A X Conferência teve como objetivo debater as conjunturas atuais de vulnerabilização 
e violação de direitos incidindo sobre a população infantil, adolescente e jovem, bem 
como as estratégias de resistência presentes em diferentes países da América Latina. O 
tema da conferência é de grande relevância, em face das conjunturas atuais de violação 
de direitos, bem como em face das estratégias de resistência presentes em diferentes 
países da América Latina.  
 

No âmbito do acordo internacional de cooperação científica firmado entre diversos 
pesquisadores e universidades participantes, o evento apresentou uma oportunidade 
de debate regional sobre os contextos de violações de direitos, como no caso dos 
processos de higienismo social, repressão e militarização urbana que afetam crianças, 
adolescentes e jovens. Os debates realizados representam um importante ganho para 
seus participantes ao suscitar o compartilhamento de experiências, de análise de 
conjunturas políticas, bem como de estratégias de ação e de práticas de resistência. O 
diálogo e a integração regional entre aqueles que desenvolvem diferentes estratégias 
de mobilização e de resistência na região da América Latina constituem significativos 
insumos para a atuação dos diversos atores envolvidos nesse campo de luta por 
direitos.   

O evento marcou também a celebração de 30 anos de atividades do Centro 
Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância CIESPI/PUC-Rio. Para esta ocasião, 
lançou-se a exposição de fotografias Crianças do Rio de Janeiro: Contrastes. A exposição 
foi uma iniciativa da equipe do CIESPI, em pareceria com Ostfold University College, na 
pessoa de Trond Heitmann.   

A conferência marcou também a atuação conjunta de pesquisadores de 3 universidades 
que assinaram um acordo de cooperação científica com a PUC-Rio: Universidad de 
Guadalajara, México; Universidad Nacional de San Martín, Argentina e Ostfold 
University College, Noruega. O evento contou com o apoio da CAPES – Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Fundação do Ministério da Educação 
(MEC).  
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Pesquisadores conferencistas em âmbitos nacional e internacional 

Sarah Thomaz de Benitez diretora do Consortium for Street Children, Londres, 

Inglaterra. Doutora em Política Social pela London School of Economics.  
 

Irene Rizzini. Professora do Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e diretora-presidente do Centro Internacional de 

Estudos e Pesquisas sobre a Infância (CIESPI/PUC-Rio). É pós-doutora pela Universidade 

de Notre Dame, Indiana, EUA. 
 

Juliana Batistuta Vale. Pesquisadora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisa 

sobre a Infância - CIESPI/PUC-Rio e integrante da Frente Estadual Drogas e Direitos 

Humanos - FEDDH/RJ. 

 

Ricardo Fletes Corona. Sociólogo. Diretor do departamento de Ciências Sociais da 

Universidade de Guadalajara, México.  
 

Ofélia Roldán. Diretora regional do Centro Internacional de Educação e 
Desenvolvimento Humano – CINDE e professora da Universidad de Manizales e CINDE, 
Colômbia. É pós-doutora em ciências sociais, infância e juventude pela Universidad de 
Manizales- CINDE e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  
 

Valéria Llobet. Coordenadora do Programa de Estudos Sociais da Infância e Juventude 

da Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina. Professora de Educação e 

Direitos Humanos na UNSAM e pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisas 

Científicas e Técnicas (CONICET). UNSAM / Conicet, Argentina.  
 

Eduardo Mourão Vasconcelos. Professor da Escola de Serviço Social da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (ESS/UFRJ) e pósdoutor em Social Science and Administration 

pela London School of Economics. 
 

Rita de Cássia Cavalcante Lima. Assistente Social. Professora da Escola de Serviço Social 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ESS/UFRJ).  
 

Norma del Rio Lugo. Psicóloga. Professora da Universidad Autónoma Metropolitana- 

Xochimilco, México. É coordenadora do Programa de Investigación sobre Infancia e do 

Centro de Documentación sobre Infancia "Dr. Joaquín Cravioto" e membro do conselho 

diretor da Rede mundial de pesquisa Childwatch International.  
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Ligia Lopez Moreno. Psicóloga e educadora. Diretora do mestrado em Educação e 

Desenvolvimento Humano do Centro de investigaciones y estudios avanzados en Niñez, 

Juventud de la alianza Universidad de Manizales de investigación Jóvenes, culturas y 

poderes, Colômbia.  
 

Maria Cristina Ventura Couto. Psicanalista, pesquisadora do núcleo de pesquisa em 
políticas públicas de saúde mental - NUPPSAM da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). É coordenadora do curso de especialização em atenção psicossocial da 

infância e adolescência (IPUB/UFRJ) e supervisora clínico-Institucional do CAPSI CARIM-
IPUB.  
 

Gloria López. Psicóloga Social, Universidad Central de Venezuela (1979). Directora 
Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia (CENDIF), diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos de investigación-acción-participación (1986-2013). Docente 
Tiempo Completo Unimet.  

 Yuherqui Guaimaro (participação virtual). Socióloga, Universidad Central de Venezuela 
(1996). Investigador Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia (CENDIF), 
proyectos de investigación-acción-participación (1997- 2013). Docente Tiempo 
Completo Unimet 

Graciela Tonon  (participação virtual). UNICOM, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
 

Link para acessar os ANAIS da Conferência: 

http://www.ciespi.org.br/eventos-e-noticias/659-anais-da-x-conferencia-
internacional-infancia-e-juventude-processos-de-vulnerabilizacao-e-estrategias-de-
resistencia 

 

Coordenação e Apoio: 
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Convênios de cooperação Científica Internacional 
 

1 – CIESPI-PUC-Rio e Universidade de Guadalajara 

O convênio foi estabelecido entre a PUC-Rio, Departamento de Serviço Social, CIESPI 

e a Universidade de Guadalajara, departamento de Ciências Sociais. O acordo prevê o 

desenvolvimento de pesquisa, eventos científicos e publicações, com foco sobre a área 

de direitos humanos e políticas públicas dirigidas a crianças, adolescentes e jovens. 

Coordenação de Irene Rizzini (PUC-Rio, professora do Departamento de Serviço Social e 

CIESPI, Diretora) e Ricardo Fletes Corona (Universidad de Guadalajara, Departamento 

de Desenvolvimento Social, Diretor).  

  

2 - CIESPI-PUC-Rio e Universidade de Ostfold, Noruega 

O convênio foi estabelecido entre a PUC-Rio, Departamento de Serviço Social e 

CIESPI e o Ostfold University College, Departamento de Saúde e Serviço Social 

(Department of Health and Social Studies), tendo como proposta o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, publicações, seminários e outros eventos científicos envolvendo 

os dois países. As atividades do convênio são coordenadas no Brasil pela professora 

Irene Rizzini e na Noruega pelos professores Kaare Torgny Pettersen e Trond Heitman, 

dos departamentos acima citados.  

3 - CIESPI-PUC-Rio e Universidade Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina 

O convênio foi estabelecido entre a PUC-Rio, Departamento de Serviço Social, CIESPI 

e a Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Programa de 

cooperação em pesquisa internacional envolvendo intercâmbio de estudantes e 

profissionais sobre desenvolvimento psicossocial e políticas públicas, com ênfase nos 

estudos sobre a população infantil e juvenil excluída e vítima de violência e violações de 

direitos. As atividades do convênio são coordenadas no Brasil pela professora Irene 

Rizzini e na Argentina pela professora Valeria Llobet.  

O CIESPI é membro de diversos conselhos consultivos nacionais e 
internacionais através da atuação da professora Irene Rizzini 

Conselhos Consultivos 

 

▪ Nacional:  
 

- Consultora do Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit), Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) - Ministério da Saúde, Brasília, DF; 
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- Membro da Rede Municipal de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes em 
Situação de Rua - Rede Rio Criança, Rio de Janeiro. (2002 – atual); 
 

- Membro do Conselho Administrativo da Casa da Árvore, Rio de Janeiro. (2013- 2016); 
 

- Membro do Conselho Consultivo do Instituto Alana. Programa Prioridade Absoluta. 
(São Paulo – SP). (2013-2016); 
 

- Membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira Terra dos Homens. Rio de 
Janeiro. (2013-2016). 
 
 

▪ Internacional: 
 

- Membro da rede mundial de pesquisa sobre infância Childwatch International 
Research Network, Oslo, Noruega. (1994 – atual); 
 

- Membro da rede Latinoamericana de pesquisa sobre infância Childwatch International 
(Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, México, Costa Rica e Jamaica). (1994 – 
atual); 
 

- Membro do Conselho de Pesquisa da rede internacional Consortium for Street 
Children, Londres, Reino Unido. (2012- atual); 
 

- Membro da Red Equidad para la Infancia, América Latina.  Equity for Children, the New 
School University, USA. (2010 – atual). 
 
 

Conselhos editoriais científicos 
 

▪ Nacional: 
 

- Revista O Social em Questão. Uma revista do Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social da PUC-Rio. (2002 – atual); 
 

- Revista Katálysis, Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa 
Catarina. (2006 – atual). 
 
 

▪ Internacional: 
 

- International Journal of Social Welfare, Universidade de Estocolmo. Blackwell 
Publishing: Estocolmo, Suécia; Oxford, Inglaterra e Boston, Estados Unidos; 
 

- Childhood: a Global Journal of Child Research. Sage Publications, Londres, Inglaterra;  
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- Revista Universitaria de Desarrollo Social IXAYA, Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México. 

 

CIESPI na mídia 
 
Matérias Virtuais, imprensa escrita e oral 
 
Giving Street Children a Voice. Fetzer blog. 16 de abril. EUA. Disponível em: 
http://fetzer.org/blog/giving-street-children-voice  
 
Primeiro dia do Fórum Prioridade Absoluta debate políticas públicas e cuidados para com criança 
e adolescente. 23 de abril de 2014. Site Migalhas. Brasil. Disponível em: 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI199681,21048-
Primeiro+dia+do+Forum+Prioridade+Absoluta+debate+politicas+publicas+e  
 
II Seminário Internacional sobre Primeira Infância na Câmara dos Deputados. 24 de abril de 
2014. Blog Infância e Paz. Brasil. Disponível em: 
http://infanciaepaz.blogspot.com.br/2014/04/ii-seminario-internacional-sobre.html  
 
Seminário Internacional Debate Marco Legal da Primeira Infância. 28 de abril de 2014. Secretaria 
de Estado da Criança do Distrito Federal. Brasil. Disponível em: 
http://www.crianca.df.gov.br/noticias/item/2617-semin%C3%A1rio-internacional-debate-
marco-legal-da-primeira-inf%C3%A2ncia.html  
 
I Fórum Prioridade Absoluta, Criança em Primeiro Lugar. 28 de abril de 2014. Site Alana. Brasil. 
Disponível em: 
http://alana.org.br/i-forum-prioridade-absoluta-crianca-em-primeiro-lugar/  
 
Seminário pela Primeira Infância Promove Mobilização Intersetorial. 2 de maio de 2014. Instituto 
C&A. Brasil. Disponível em: 
http://www.institutocea.org.br/noticias/Detalhe-noticia.aspx?id=2509  
 
Parecer sobre Marco Legal para Primeira Infância deve ser Divulgado no fim de Junho. 07 de 
maio de 2014. Câmara dos Deputados. Brasil. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/467437-PARECER-
SOBRE-MARCO-LEGAL-PARA-PRIMEIRA-INFANCIA-DEVE-SER-DIVULGADO-NO-FIM-DE-
JUNHO.html  
 
Marco Legal para Proteger Crianças de até 6 anos é Defendido por Debatedores. 8 de maio de 
2014. Blog Liderança do Partido Republicano da Ordem Social. Brasil. Disponível em: 
http://prosnacamara.org.br/noticia.php?noticia=222  
 
Marco Legal para Primeira Infância deve ser Apresentado em Junho. 12 de maio de 2014. Portal 
Vermelho. Brasil. Disponível em: 
http://www.vermelho.org.br/noticia/241877-10  
 
Marco Legal para a Primeira Infância é Consenso entre Debatedores. 16 de maio de 2014. Rede 
Nacional Primeira infância. Brasil. Disponível em: 

http://fetzer.org/blog/giving-street-children-voice
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI199681,21048-Primeiro+dia+do+Forum+Prioridade+Absoluta+debate+politicas+publicas+e
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI199681,21048-Primeiro+dia+do+Forum+Prioridade+Absoluta+debate+politicas+publicas+e
http://infanciaepaz.blogspot.com.br/2014/04/ii-seminario-internacional-sobre.html
http://www.crianca.df.gov.br/noticias/item/2617-semin%C3%A1rio-internacional-debate-marco-legal-da-primeira-inf%C3%A2ncia.html
http://www.crianca.df.gov.br/noticias/item/2617-semin%C3%A1rio-internacional-debate-marco-legal-da-primeira-inf%C3%A2ncia.html
http://alana.org.br/i-forum-prioridade-absoluta-crianca-em-primeiro-lugar/
http://www.institutocea.org.br/noticias/Detalhe-noticia.aspx?id=2509
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/467437-PARECER-SOBRE-MARCO-LEGAL-PARA-PRIMEIRA-INFANCIA-DEVE-SER-DIVULGADO-NO-FIM-DE-JUNHO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/467437-PARECER-SOBRE-MARCO-LEGAL-PARA-PRIMEIRA-INFANCIA-DEVE-SER-DIVULGADO-NO-FIM-DE-JUNHO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/467437-PARECER-SOBRE-MARCO-LEGAL-PARA-PRIMEIRA-INFANCIA-DEVE-SER-DIVULGADO-NO-FIM-DE-JUNHO.html
http://prosnacamara.org.br/noticia.php?noticia=222
http://www.vermelho.org.br/noticia/241877-10
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http://primeirainfancia.org.br/?p=17499  
 
ENAP Promove Oficina Técnica no Contexto do Programa EUROsocial II. 27 de maio de 2014. 
Escola Nacional de Administração Pública. Brasil. Disponível em: 
http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2051  
 
Fundação Xuxa Apresenta Ações de Boas Práticas no II Seminário Internacional Marco Legal 
Primeira Infância. 30 de maio de 2014. Fundação Xuxa Meneghel. Brasil. Disponível em: 
http://www.fundacaoxuxameneghel.org.br/noticias/fundacao-xuxa-apresenta-acoes-de-boas-
praticas-no-ii-seminario-internacional-marco-legal-primeira-infancia/  
 
Street Children: will the UN comment put their rights in the fast lane? The Guardian. 24 de junho 
de 2014.  Reino Unido. Disponível em: 
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/jun/24/un-
street-children-general-comment  
 
Curso de Extensão em Atenção Psicossocial do NUPPSAM – IPUB. 3 de agosto de 2014. Rede 
Humaniza SUS. Brasil. Disponível em: 
http://www.redehumanizasus.net/85793-curso-de-extensao-em-atencao-psicossocial-do-
nuppsam-ipub  
 
Sinpro-Rio Receberá Fórum Permanente de Educação Infantil na terça, dia 5. 04 de agosto de 
2014. Brasil. Disponível em: 
http://colunadoprofessor.folhadirigida.com.br/2014/08/sinpro-rio-recebera-forum-
permanente-de-educacao-infantil-na-terca-dia-5/  
 
Escola de Conselhos e PIA Realizam Atividades Formativas. Radio Margarida. 28 de agosto de 
2014. Brasil. Disponível em: 
http://www.radiomargarida.org.br/2014/08/28/escola-de-conselhos-e-pia-realizam-
atividades-formativas/#sthash.aPDsbvDO.dpuf  
 
Informação para a Ação: Indicadores sobre a Situação da Infância. Fenix – Ações pela vida. 2 de 
outubro de 2014. Brasil. Disponível em: 
http://www.fenixacoespelavida.org.br/?p=443  
 
PUC-Rio Promove Debate sobre Infância e Juventude. 10 de outubro de 2014. Assessoria de 
Comunicação Social, PUC-Rio. Brasil. Disponível em: 
http://assessoria.vrc.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=38830&sid=238  
 
SRG Mini Conference on Brazilian Childhoods. 28 de outubro de 2014. Univesity of Dundee. Reino 
Unido. Disponível em: 
http://www.dundee.ac.uk/environment/news/2014/article/srg-mini-conference-on-brazilian-
childhoods.php  
 
Do I count if you count me? A critical look at counting street-connected children. 25 de novembro 
de 2014. Consortium for Street Children. Reino Unido. Disponível em: 
http://streetchildren.org/research-conference-2014/  
 
Famílias ou Políticas Desestruturadas? – Os desafios da convivência familiar e comunitária. 
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Imprensa Oral: 
Quando a casa é a rua. TV PUC-Rio. 27 de outubro de 2014. Brasil. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=UcScrWWHZxA&list=UUXeNBfK9hpmHfOlQW_zG8sA  

 

Outros assuntos 

Participação na Rede Nacional da Primeira Infância (RNPI) 

O CIESPI teve uma atuação intensa na RNPI, em dezembro foi reeleito para integrar o 
grupo gestor da RNPI por mais dois anos (2014-2016). A participação na RNPI tem sido 
vista como excelente oportunidade para atingirmos nossos objetivos de produção e 
divulgação do conhecimento na área de atuação – Primeira Infância - que vem se 
consolidando. A atuação de liderança no PMPI do Município do Rio de Janeiro foi o 
destaque da nossa atuação este ano. 

Conselho Diretor e Conselho Consultivo 

Não houve mudanças nos conselhos do CIESPI ao longo de 2014. 

Auditoria 

O CIESPI passa por auditorias externas anualmente desde 2008, garantindo 

transparência e eficiência de nosso setor administrativo-financeiro. A empresa GWM 

AUDITORES INDEPENDENTES foi responsável pela auditoria externa de 2013.  

WebSite 

O CIESPI mantém esforços para manter o site em constante renovação e atualização. A 

parceria com a Levante Design nos permite esse tipo de atividade. A Levante trabalhou 

com a equipe do CIESPI em loco semanalmente, o que nos permitiu uma interação rica 

e proveitosa. A navegação foi facilitada com acesso aos múltiplos recursos de busca de 

informações e ao conteúdo totalmente revisado, atualizado e expandido. Nossa website 

conta, ainda, com diversos artigos e materiais para download gratuito. 

 

Durante o ano de 2014 obtivemos 10.489 visitas e 7.394 visitantes únicos, totalizando 

um aumento de 25% em relação ao ano anterior. 

Com 69.50% de novos visitantes e uma média de cada visita em 4 minutos e 3,10 páginas 

por sessão, atingimos 32.554 páginas visualizadas. Nossos conteúdos mais acessados 

foram as páginas:  

- Livros e Periódicos (5.027 visitas) 

- Artigos (2.833 visitas) 

- Infância e Juventude em Números (1.772 visitas) 

- Crianças e Adolescentes: Indicadores de Vulnerabilidade (1.544 visitas) 

https://www.youtube.com/watch?v=UcScrWWHZxA&list=UUXeNBfK9hpmHfOlQW_zG8sA
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Com um bom posicionamento no Google e outros buscadores, contamos com 69.6% de 

novos visitantes e 30.4% de visitantes que voltaram ao CIESPI. Dentre os maiores acessos 

destacamos o Rio de Janeiro que nos proporcionou 3.559 visitas ou 33.92% dos nossos 

acessos. 

 

Mala direta e redes sociais  

O CIESPI tem grande preocupação em divulgar seus trabalhos de forma mais ampla 

possível. Para isso trabalha com uma mala direta com cerca de 2000 

colaboradores/parceiros de diversas áreas e mantem atualizações constantes na sua 

página do facebook.  
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A equipe do CIESPI agradece a seus múltiplos parceiros, em especial, aos nossos 
conselheiros, cuja contribuição e confiança nos permitem atingir nossos objetivos e 
ampliar nosso escopo de ação. Seus nomes e respectivos CV’s encontram-se na página 
web do CIESPI. Destacamos o apoio da PUC-Rio como um todo e, em especial, ao 
Departamento de Serviço Social.  
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