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Abstract 
This work presents researches developed at the Center for Studies and Research in Adolescence, at the 
Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil, with adolescents who live in situations of social 
vulnerability. Risk and protection factors in the development of adolescents that live away from their 
families, in the streets and/or institutionalized in shelters, are discussed. Based on the framework of the 
Bio-ecological Approach for Human Development and the Positive Psychology, the methodology that has 
been used in these studies, mainly qualitative and with the ecological engagement of the researchers in 
different contexts is presented. The instruments used have been adapted to the needs of a chronological 
approach study which investigates the past, present and future of the adolescents, aiming to detect time 
changes and its influence along their development. The studies have allowed characterizing the social 
and physical contexts where the adolescents are engaged and the risk and protective factors that 
permeate their stories. We can observe, on one hand, the transitoriness and precariousness in the life of 
these adolescents, and on the other hand, the emotional relationships established in the new context of 
development that bring a sense of positive adaptation leading to resilience processes. Thus, it is 
discussed the importance of new affective relationships, the role of the social and emotional support 
network, the adolescent’s future plans, their engagement in their own community spaces and other 
actions that might help them overcome the vulnerable situation. 
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Este trabalho tem por objetivo apresentar resultados 
de pesquisas, desenvolvidas junto ao Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Adolescência (NEPA), da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Têm sido desenvolvidos estudos junto a jovens que 
vivem em situação de rua e/ou em instituições de 
abrigo, afastados de suas famílias, por motivos tais 
como violência ou abandono. O desenvolvimento de 
crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social tem despertado o interesse de 
inúmeros pesquisadores (Koller & Lisboa, 2007; 
Masten & Garmezy, 1985; Rutter, 1987), que estão 
preocupados em compreender os processos 
psicológicos frente ao risco e suas repercussões no 
desenvolvimento cognitivo, emocional e social. 

Assim, são apresentadas e discutidas neste trabalho 
as abordagens teóricas e metodológicas utilizadas nos 
estudos desenvolvidos e os resultados de alguns 
estudos desenvolvidos pelo NEPA com adolescentes 
em situação de vulnerabilidade no sul do Brasil. 

 

Abordagens Teóricas 

Os trabalhos desenvolvidos no NEPA têm utilizado 
mais especificamente as perspectivas teóricas da 
Psicologia Positiva (Seligman & Csikszentmihalyi, 
2000; Sheldon & King, 2001) e a 

Abordagem Bioecológica de Bronfenbrenner 
(Bronfenbrenner, 1979/1996; 1999; 2004), que é um 
sistema teórico para o estudo científico do 
desenvolvimento humano no ambiente natural, 
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através do tempo. No modelo de Bronfenbrenner, o 
desenvolvimento é definido como um fenômeno de 
continuidade e mudança (qualitativa e quantitativa) 
nas características biopsicológicas do ser humano 
como indivíduo e como grupo. O fenômeno estende-
se a todo o curso da vida, através de sucessivas 
gerações e do tempo histórico passado e presente 
(Bronfenbrenner, 2004). 

O modelo bioecológico entende o ser humano como 
um ser em relação, dentro de um ambiente em 
constante mutação, sendo, por definição, um modelo 
contextualista e sistêmico. Bronfenbrenner 
(1979/1996; 1999; 2004) propõe que, para se 
compreender a pessoa em desenvolvimento, é preciso 
ir além dela própria e das relações mais próximas que 
ela estabelece. É preciso examinar toda a ecologia do 
desenvolvimento – o padrão de interação dentro da 
família e as influências da cultura mais ampla – a 
partir de sistemas que interagem em relações 
recíprocas, destacando quatro aspectos: o processo, a 
pessoa, o contexto e o tempo (modelo PPCT). 

No processo, Bronfenbrenner (1999) trabalha em 
dois sentidos: o que se refere aos mecanismos 
constantes e não lineares de ligação entre os níveis 
ambiental e da pessoa; e o relacionado à forma como 
a pessoa se desenvolve, através de atividades diárias, 
papéis e inter-relações. Pessoa refere-se às 
características psicológicas e físicas que orientam o 
indivíduo em relação ao seu ambiente. O contexto é a 
configuração ecológica das características e relações 
existentes nos níveis ambientais, aos quais a pessoa 
está exposta e é composto por quatro sistemas: 
microssistema (conjunto de atividades, papéis e 
relações interpessoais experenciadas pela pessoa); 
mesossistema (constituído pelas inter-relações 
ocorridas nos microssistemas); exossistema 
(composto pelos ambientes nos quais a pessoa não 
está presente, mas cujos eventos influenciam 
diretamente seu desenvolvimento); e macrossistema 
(conjunto compartilhado de crenças, ideologias e 
valores que perpassam as formas de organização 
social). O tempo é estudado a partir de um ponto de 
vista histórico-evolutivo, importando tanto o 
processo proximal, que determina o desenvolvimento 
ao longo do tempo, quanto o processo histórico, que 
envolve a pessoa e o ambiente. 

As alterações deste modelo PPCT levaram ao Modelo 
Bioecológico de Desenvolvimento Humano e, 
atualmente, à Teoria Bioecológica do 
Desenvolvimento Humano (TBDH), que se mostra 
útil para o estudo e para a compreensão do construto 
da resiliência, uma vez que procura integrar aspectos 
individuais e ambientais, contemplando os fatores 

relacionados com o fenômeno a ser investigado. 
Deste modo, se constitui em uma abordagem através 
da qual se pode compreender o desenvolvimento em 
situações atípicas, privilegiando aspectos de 
resiliência, vulnerabilidade, risco e proteção 
(Cecconello, 2003). 

A Psicologia Positiva, por sua vez, é uma perspectiva 
teórica contemporânea que busca compreender o 
indivíduo e o seu comportamento a partir dos 
recursos saudáveis presentes no mesmo. Para 
Sheldon e King (2001), Psicologia Positiva é o estudo 
científico das virtudes e das forças do homem 
comum, chamando a atenção para a natureza do 
funcionamento do ser humano que, de forma eficaz, 
faz uso de suas habilidades e recursos adaptativos. 
Nessa perspectiva, a resiliência caracteriza indivíduos 
que conseguiram combater ou restabelecer-se de 
adversidades, sendo um processo relacionado às 
respostas da pessoa ao seu contexto frente a situações 
de risco ao desenvolvimento (Zimmerman & 
Arunkumar, 1994). Para Yunes e Szymanski (2001), 
a resiliência não pode ser considerada um atributo 
individual, fixo e imutável, o qual uns indivíduos 
possuem e outros não, podendo se manifestar em 
determinados momentos. Segundo as autoras, a 
resiliência é o produto final da combinação e 
acúmulo dos fatores de proteção. Por outro lado, a 
vulnerabilidade é uma predisposição para o 
desenvolvimento de disfunções psicológicas ou de 
respostas pouco adequadas à situação, frente a fatores 
de risco (Zimmerman & Arunkumar, 1994). No 
entanto, para Rutter (1987), risco não se apresenta de 
forma estática, se constituindo em processos ativos, 
expressos com dinamicidade nos contextos, cultura, 
história e características pessoais, que juntos ou 
isolados podem provocar resultados disfuncionais. 
Assim, os fatores de risco não são condições 
negativas determinadas a priori no desenvolvimento, 
mas que, quando associadas à percepção de 
precariedade, ausência de possibilidades e esperança 
em superar desafios, podem dificultar o acionamento 
de processos de resiliência e agravar a 
vulnerabilidade (Koller & Lisboa, 2007). 

Os fatores de risco, portanto, são definidos como 
condições ou variáveis que estão associadas a uma 
alta possibilidade de ocorrência de resultados 
negativos ou não desejáveis e os fatores de proteção, 
pelo contrário, são mecanismos ou processos que 
reduzem o impacto do risco e exercem efeitos 
positivos na saúde mental do indivíduo (Rutter, 
1987). Entretanto, deve-se compreender o conceito 
de fatores de proteção enfatizando-se uma abordagem 
de processos, através dos quais diferentes fatores 
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interagem entre si e alteram a trajetória da pessoa, 
podendo produzir uma experiência estressora ou 
protetora em seus efeitos (Morais & Koller, 2004). 
Dessa forma, Pesce, Assis, Santos e Oliveira (2004) 
constataram que a vivência de eventos negativos, ou 
de fatores de risco, não estava associada ao 
desenvolvimento da resiliência, mas, por outro lado, 
os fatores de proteção, como boa auto-estima, apoio 
social e gênero, atuaram como facilitadores no 
processo individual de perceber e enfrentar o risco. 

 

Estratégias de Pesquisa 

Para a realização dos estudos com adolescentes em 
situações de vulnerabilidade social tem sido 
necessário desenvolver estratégias de pesquisa e 
novas metodologias que possibilitem o acesso a estes 
adolescentes que vivem em contextos diferenciados. 
São estratégias metodológicas que permitem 
conhecer suas histórias de vida e suas percepções, de 
forma que seu mundo possa ser compreendido. 
Elementos objetivos e subjetivos dirigem o curso do 
desenvolvimento humano, e por isso, é necessário dar 
voz aos participantes, colher suas histórias através de 
entrevistas, além de ter uma observação cuidadosa do 
ambiente que os envolve. Para Santos (2006), é 
preciso captar aquilo que é vivenciado no interior da 
pessoa e ao seu redor, na convivência e interação 
com seus amigos, sua história de vida e as pessoas, 
objetos e símbolos presentes em seu cotidiano. 

Para que o pesquisador possa acessar a estes 
contextos é importante uma metodologia que permita 
um mergulho no ambiente ecológico no qual os 
participantes das pesquisas vivem, com o objetivo de 
conhecer a sua realidade, investigar a rotina 
institucional e os fatores de risco e proteção, entre 
outros. Nesse sentido, a inserção ecológica, 
desenvolvida por Cecconello e Koller (2003), se 
constitui num importante processo metodológico de 
coleta de dados, que consiste na operacionalização do 
modelo científico bioecológico, que inclui visitas, 
observações, conversas informais e entrevistas, de 
forma que os pesquisadores se tornam parte do 
ambiente ecológico. Assim, a Inserção Ecológica está 
apoiada nos preceitos da TBDH, postulada por 
Bronfenbrenner (1979/1996), que repercute nos 
objetivos dos pesquisadores. 

De acordo com Prati, Couto, Moura, Poletto e Koller 
(2007), o envolvimento com o contexto por parte de 
todos os membros da equipe de pesquisa é condição 
prévia à inserção ecológica. Há uma busca pela 
compreensão dos espaços estudados e os 
pesquisadores observam e investigam as interações 

que acontecem entre os diversos sujeitos, símbolos e 
objetos do contexto e que possibilitarão a validade 
ecológica dos achados, entendendo o processo, a 
pessoa, o contexto e o tempo no desenvolvimento 
humano. Para as autoras, esta inserção precisa 
abarcar a complexização da interação e o rigor dos 
dados colhidos e registrados sistematicamente. 

A partir da proposta metodológica da Inserção 
ecológica, diversos instrumentos para a coleta de 
dados têm sido criados e utilizados: diário de campo, 
entrevistas semi-estruturadas, desenhos, confecção de 
cartazes, adaptação de instrumentos padronizados, 
entre outros (Dalbem, 2005; Santos, 2006; Siqueira, 
Betts, & Dell’Aglio, 2006). Esses instrumentos têm 
sido adaptados às necessidades de uma abordagem 
temporal, que investiga o passado, presente e futuro 
destes adolescentes, tentando-se, assim, captar as 
mudanças ao longo do tempo. Os estudos têm 
permitido a caracterização dos ambientes físicos e 
sociais onde os adolescentes se inserem, suas 
histórias de vida, a presença de fatores de proteção e 
de risco permeando suas histórias e os contextos dos 
quais elas emergem. 

 

Pesquisas sobre a institucionalização de crianças e 
adolescentes 

Diversos núcleos de pesquisadores no Brasil têm 
desenvolvido estudos com crianças e adolescentes 
que vivem afastados de suas famílias, contribuindo 
para um maior conhecimento desta realidade e 
podendo subsidiar programas de intervenção junto a 
esta população. Um levantamento nacional sobre a 
situação dos abrigos para crianças e adolescentes 
apontou que cerca de 20 mil crianças e adolescentes 
vivem em 589 abrigos no Brasil, sendo na maioria 
entre sete e 15 anos, negros e pobres (Silva, 2004). 
Os dados também apontaram que 87% das crianças e 
adolescentes que viviam nestes abrigos tinham 
família, sendo que 58% mantinham vínculo com seus 
familiares. 

A institucionalização de crianças e adolescentes 
encontra-se relacionada à vulnerabilidade das 
famílias brasileiras em situação de pobreza. Fatores 
presentes entre estas famílias, tais como a pobreza, a 
monoparentalidade, o desemprego, a baixa 
escolaridade dos cuidadores, presença de doença 
física e/ou mental, família numerosa, entre outros 
fatores associados, dificultam a tarefa de cuidar dos 
filhos, colocando em risco o desenvolvimento e o 
bem-estar de suas crianças e adolescentes (Masten & 
Garmezy, 1985; Siqueira & Dell’Aglio, 2007). Para 
Saraiva (2002), a falta de recursos materiais básicos, 
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situação presente em famílias com precárias 
condições, tem como um de seus resultados a 
negligência em relação à educação dos filhos ou ao 
seu abandono. Conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA, 1990), que é uma lei federal, a 
institucionalização é uma medida protetora, 
excepcional e provisória, que visa retirar a criança ou 
adolescente da situação de risco em que se encontra, 
seja por maus-tratos, negligência ou algum outro tipo 
de violência. As instituições de abrigo têm a função 
de proporcionar atenção às diferentes necessidades da 
pessoa em desenvolvimento. No entanto, este 
contexto deve ser transitório, até que a família do 
jovem esteja organizada para recebê-lo novamente o 
que sua inserção em outro lugar seja autorizada 
judicialmente. Os motivos para a institucionalização 
têm sido relacionados a tráfico de drogas, problemas 
de saúde física dos pais, dependência química dos 
pais ou dos próprios filhos, prisão dos pais, 
enfermidade mental, pobreza e violência doméstica. 
As medidas de proteção incluem abrigos para 
crianças e adolescentes entre zero e 18 anos, 
geralmente em centros de atenção governamentais e 
não-governamentais. 

Em relação aos jovens que vivem em situação de 
institucionalização, muitos estudos apontam que o 
ambiente institucional não se constitui no melhor 
ambiente de desenvolvimento, enquanto para outros, 
em casos de situações ainda mais adversas na família, 
a instituição pode se constituir num contexto que 
proporciona condições favoráveis e de proteção 
(Dell’Aglio, 2000). Uma análise das publicações 
sobre esta temática indicou uma mudança na 
perspectiva do entendimento do contexto 
institucional: estudos mais antigos apontavam 
predominantemente os prejuízos no desenvolvimento 
de crianças e adolescentes, enquanto estudos mais 
atuais indicam uma percepção positiva quanto a esta 
vivência e à qualidade da assistência dos abrigos. 
Essa mudança parece estar relacionada aos métodos 
mais qualitativos de investigação, partindo do ponto 
de vista dos abrigados; às teorias-base que destacam 
a importância do contexto para o desenvolvimento; e 
à influência advinda do ECA (1990) nas políticas 
públicas de atendimento a esta população no Brasil 
(Siqueira & Dell’Aglio, 2006). 

Dell’Aglio (2000) investigou o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes que viviam em instituições de 
abrigo e que viviam com a família, não tendo 
encontrado diferenças consistentes entre os grupos. 
As análises apontaram resultados semelhantes no 
nível intelectual, desempenho escolar, estratégias de 
coping e estilo atribucional, tendo sido encontrada 

diferença somente nos índices de depressão, que 
foram mais altos entre as meninas institucionalizadas. 
No entanto, conforme Dell’Aglio (2000), este 
resultado não pode ser interpretado como indicação 
de que haja alguma relação causal entre 
institucionalização e depressão. Na maioria dos casos 
a institucionalização se deu em conseqüência de 
eventos traumáticos na família (abandono, violência 
doméstica, negligência), podendo ter sido este o 
principal fator de risco para a depressão. 

Outro estudo (Dell’Aglio, Borges, & Santos, 2004) 
também investigou eventos estressores e depressão 
em adolescentes do sexo feminino, inseridas em 
diferentes contextos (família, abrigos de proteção e 
abrigos para cumprimento de medidas sócio-
educativas). O abandono mostrou-se o motivo mais 
freqüente da institucionalização das adolescentes nos 
abrigos de proteção, seguido por violência física e 
abuso sexual. Foram observadas médias mais altas no 
número de eventos estressores e nos escores de 
depressão entre as adolescentes institucionalizadas, 
demonstrando que nestes casos a família não exerceu 
seu papel protetivo. 

Dalbem (2005) investigou características da 
representação do apego em adolescentes 
institucionalizadas por medidas de proteção. Os 
resultados indicaram que o contexto institucional, 
vivenciado pelas adolescentes participantes, 
possibilitou a formação de novas relações afetivas, 
tanto com os adultos cuidadores quanto com pares, 
que contribuíram para uma representação de apego 
mais positiva e para o desenvolvimento de 
competências. Além disso, houve um grande 
destaque à importância dos monitores, cuidadores dos 
abrigados, o que reforça o indiscutível papel destes 
adultos no desenvolvimento dos adolescentes 
abrigados. 

Outro estudo, que também enfocou a rede de apoio 
social e afetivo de adolescentes institucionalizados 
indicou que os diretores, técnicos, monitores e 
voluntários dos abrigos são os principais 
fornecedores de apoio afetivo e emocional (Siqueira, 
Betts, & Dell’Aglio, 2006). O abrigo foi identificado 
como um espaço que proporciona segurança, 
proteção e formação de novos vínculos afetivos. 
Entretanto, os resultados apontam para a existência 
de vínculos ainda fortes entre esses adolescentes e 
suas famílias. Estas são apontadas, no estudo, como a 
principal fonte de apoio, seguida pelos técnicos, 
monitores e funcionários do abrigo. 

A repercussão dos eventos negativos de vida foi 
estudada por Wathier e Dell’Aglio (2008), que 
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investigaram a manifestação de sintomas depressivos 
e a freqüência e o impacto de eventos estressores em 
crianças e adolescentes institucionalizados e não-
institucionalizados. Foram encontradas médias mais 
altas de sintomas depressivos e no número de eventos 
estressores no grupo institucionalizado. O estudo 
aponta que os jovens abrigados apresentaram maior 
exposição a situações potenciais de risco, o que pode 
estar relacionado à maior manifestação de sintomas 
depressivos. Também foram observados indícios de 
vulnerabilidade e risco, como a precoce 
experimentação de drogas, alto índice de repetência, 
baixa escolaridade e desempenho escolar, além da 
presença de eventos estressores relacionados à 
família, escola, pares e violência. 

A institucionalização pode se constituir em uma 
alternativa de proteção e saúde para muitas crianças e 
adolescentes em risco, operando como um fator de 
proteção ao seu desenvolvimento. Mas por outro 
lado, a separação da família e o ingresso em um 
ambiente novo e estranho podem atuar como mais 
uma violência para estes. Pesquisas relacionadas à 
recuperação de crianças que sofreram violência 
apontaram fatores facilitadores para que elas se 
transpusessem à experiência adversa. Tais fatores de 
proteção podem ser desenvolvidos e estimulados em 
quaisquer contextos, como nas instituições de abrigo. 
Nos trabalhos de Dalbem (2005) e Siqueira e 
Dell’Aglio (2007) são encontrados exemplos de 
situações em que o abrigo cumpriu a função protetiva 
e serviu de referência para que os jovens se sentissem 
seguros e com condições para continuar seu 
desenvolvimento. Assim, pode-se observar que 
adolescentes institucionalizados podem apresentar 
processos de resiliência, através da constituição de 
uma rede de apoio efetiva, de possibilidades de 
atividades construtivas e de vínculos afetivos 
positivos no ambiente da instituição, que atuam na 
promoção de saúde. 

 

Pesquisas com Adolescentes em Situação de Rua 

O estudo sobre o desenvolvimento de adolescentes 
que vivem em situação de rua no Brasil tem se 
justificado pela constatação de que estes jovens 
trazem uma história de resistência e enfrentamento às 
adversidades, pela qual rompem com um padrão 
social-familiar e criam novas formas de ajuste 
psicossocial – rompimento que os expõe a alguns 
riscos, mas os retira de outros e lhes ensina, 
diariamente, estratégias de sobrevivência (Santos, 
2006). Para definir a população de adolescentes em 
situação de rua, têm sido utilizados os cinco critérios 

propostos por Neiva-Silva e Koller (2002): vínculo 
familiar, atividade (lícitas e ilícitas), aparência 
pessoal (aspectos externos, como vestimenta suja e 
falta de higiene), local em que se encontram e 
ausência de um adulto responsável. Tal ausência tem 
reflexos visíveis na aparência da criança e/ou do 
adolescente e torna-os também, e acima de tudo, 
vulneráveis aos mais variados riscos de seu meio. 

A criança e o adolescente que deixam a sua casa para 
morar na rua instigam os pesquisadores. Alguns 
estudos apontam para problemas derivados de uma 
vida nas ruas: déficit de crescimento físico, baixa 
auto-estima, retardo na escola, depressão, abuso de 
drogas, entre outros (Ribeiro & Ciampone, 2001). No 
entanto, Panter-Brick (2002) pondera que muitos 
resultados de estudos que enfatizam os aspectos 
destruidores da vida nas ruas vêm de amostras 
pequenas, mal definidas e/ou não representativas 
dessa população. Outros estudos descrevem também 
o cotidiano dessa população, seus contatos sociais e 
as oportunidades de interação com objetos e símbolos 
(Alves et al., 2002; Koller & Hutz, 1996; Martins, 
1996; Tyler & Tyler, 1991). 

Segundo alguns estudos (Tyler & Tyler, 1991), as 
crianças e os adolescentes acham que suas condições 
de vida nas ruas são melhores que em casa. Ao se 
afastarem de uma série de circunstâncias negativas 
que encontravam em casa, as crianças e os 
adolescentes mostram habilidade de reorganizar suas 
vidas, de forma produtiva e por conta própria (Koller 
& Hutz, 1996). Assim, o importante seria focar a 
atenção das pesquisas nas variações encontradas 
dentro da própria população de rua e entender por 
que algumas crianças e adolescentes exibem uma 
série de problemas de saúde mental, enquanto outros 
sobrevivem mais favoravelmente (Panter-Brick, 
2002). 

Os estudos de Alves et al. (2002) e Koller e Hutz 
(1996) revelam o ambiente da rua como um 
microssistema efetivo para os que nele se encontram, 
podendo ser identificados componentes fundamentais 
ao processo de desenvolvimento, como as atividades, 
o contato social e a continuidade temporal. Paludo e 
Koller (2004) apontam que a rua não deve ser 
percebida, apenas, como uma ameaça ao 
desenvolvimento dos meninos e meninas que se 
utilizam dela, e que se torna importante e necessário 
compreender a vivência da rua na sua interação entre 
risco e saúde, valorizando e analisando em sua 
totalidade as experiências, as emoções e as 
habilidades desenvolvidas nesse contexto. Assim, a 
rua emerge como uma paisagem complexa, cheia de 
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contrastes e multideterminada por fatores micro, 
meso e macrossistêmicos. 

Santos (2006) desenvolveu um estudo, através da 
inserção ecológica, com adolescentes em situação de 
rua na cidade de Salvador, Bahia, no Brasil. Para 
isso, foram desenvolvidos e adaptados diversos 
instrumentos para coleta de dados, que permitiram 
uma inserção profunda no contexto de vida de alguns 
adolescentes em situação de rua. Foi observado que 
os adolescentes tentam construir habitats, mesmo 
frágeis, nas ruas. Procuram, assim, imprimir suas 
marcas pessoais nos lugares para reconhecerem-se e 
se fazerem reconhecer, tentando resgatar, no espaço, 
a história de suas vidas no tempo, convivendo com 
riscos e proteção, possibilidades e desafios. A análise 
dos casos escolhidos permitiu a caracterização dos 
ambientes físicos e sociais onde transitavam os 
adolescentes. Ao longo do estudo, foi observado que 
as diversas moradas eram constituídas (e destituídas) 
na rua e na família de origem, em um processo de 
apropriação de espaço, linguagem e redes de apoio. 
No entanto, os inúmeros riscos presentes na rua não 
são eliminados por este processo, o que torna esse 
habitat sempre, e inevitavelmente, precário, tendendo 
a se esvair, ao não cumprir as funções de segurança e 
proteção também necessárias à sua constituição. Só a 
partir da análise das histórias, através dos tempos 
passado, presente e futuro, foi possível identificar 
respostas adaptativas ao risco. 

Considerar diferentes instrumentos de análise 
permite, de acordo com Santos (2006), abarcar e 
vislumbrar a complexidade da problemática dos 
meninos de rua, em sua fluidez de vida e busca por 
fixação, pois é necessária a contextualização de suas 
vivências, a fim de perseguir suas possíveis 
particularidades. Em termos metodológicos, a 
utilização de diferentes instrumentos possibilitou o 
acesso a expectativas, crenças e valores dos 
adolescentes com relação a diferentes momentos do 
tempo. No entanto, destaca-se, ainda, que novos 
estudos são necessários para que se compreenda 
melhor processos tão complexos como a constituição 
do habitat e da resiliência. Deve-se destacar a 
importância de estudos qualitativos e longitudinais, 
que possam abarcar os micro-processos e as 
mudanças ao longo do tempo. Assim, pessoa, 
processos, contexto e tempo, intrinsecamente 
relacionados, permitirão uma análise ainda mais 
complexa dos fenômenos a serem investigados. 

 

Considerações Finais 

Os estudos acerca de situações de vulnerabilidade em 
que se encontram muitos adolescentes no Brasil, 
tanto em instituições de proteção como em situação 
de rua, demonstram conseqüências conjunturais de 
inúmeros fatores sociais, econômicos e familiares. 
Assim, esta realidade não pode ser ignorada pela 
sociedade e pelo meio científico, especialmente entre 
os profissionais que trabalham com populações em 
situação de risco. Desta forma, discute-se a 
necessidade de promover propostas de intervenção 
que incluam ações direcionadas a estes profissionais, 
capacitando-os para o trabalho junto a crianças e 
adolescentes, sejam as que vivem em instituições 
como as que se encontram em situação de rua. 
Também é necessária uma conscientização sobre a 
importância dos abrigos de proteção como espaço de 
desenvolvimento, sem perder seu caráter de medida 
provisória e temporária, conforme previsto no ECA 
(1990). Além disso, destaca-se também a necessidade 
de reformulação das políticas públicas voltadas a 
crianças, adolescentes e famílias em situação de risco 
no Brasil. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é a questão das 
escolhas metodológicas para a pesquisa com 
populações em situação de vulnerabilidade. Para o 
estudo dos processos de risco e resiliência é 
importante que o pesquisador possa optar por 
estratégias metodológicas que permitam a inserção 
nos contextos estudados e uma investigação das 
percepções dos próprios adolescentes, para que seja 
possível uma compreensão mais qualitativa desses 
processos de superação frente à vulnerabilidade. É 
necessário que possam ser observados os fatores de 
proteção presentes, tais como o estabelecimento de 
relações afetivas nos novos contextos de 
desenvolvimento, a presença de uma rede de apoio 
social e afetivo e a inserção destes adolescentes nos 
espaços de sua comunidade, que trazem, em si, um 
sentido de adaptação positiva, constituindo processos 
de resiliência. 
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