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“Qualquer direito negado é uma violência contra a criança.” 
[ edson cordeiro ]

“Prevenir é cuidar. Quando a gente cuida das crianças,  
a gente está fazendo prevenção das violências.”

[ valéria aguiar ]

Apresentação
O Colóquio Violências e seus impactos no desenvolvimento infantil: reflexões históricas e contextuais, fatores 

de proteção e políticas públicas foi realizado nos dias 20 e 21 de novembro de 2014, no Auditório do Banco 
Central na cidade de Recife, PE. Data simbólica para as crianças de todas as partes do mundo, o 25° Aniversá-
rio da Convenção sobre os Direitos da Criança, celebrado em 20 de novembro, permeou as falas da Mesa de 
Abertura e deu início aos debates a partir da indagação sobre os principais avanços na efetivação dos direitos 
das crianças e os desafios ainda postos. O dia da Consciência Negra, igualmente comemorado em 20 de no-
vembro, também foi recordado como um importante marco de luta pela igualdade e justiça social.  

 Organizado pelo Grupo de Trabalho sobre Proteção e Prevenção às Violências (GT PPV) da Rede 
Nacional Primeira Infância (RNPI), o Colóquio contou com a parceria das organizações-membro 
deste GT e da Rede Estadual Primeira Infância de Pernambuco, e teve o apoio financeiro estratégico da 
Fundação Bernard van Leer, Secretaria Executiva RNPI/IFAN (2013/14), Plan, Visão Mundial, Promundo, 
Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Abrinq-Save the Children e União Europeia e UNICEF. O evento fez 
parte da ação estratégica do GT inserida no objetivo de “Promover discussões e ações de direitos humanos 
da criança pequena no tocante à proteção na primeira infância, monitorando políticas, programas e ações 
que atuem na promoção de uma cultura de paz e na prevenção às violências na sociedade brasileira” (Plano 
de Trabalho - GT PPV). Do mesmo modo, constituiu uma atividade complementar do Guia Proteção 
e Prevenção às Violências na Primeira Infância1. Esta publicação da RNPI está dirigida aos gestores 
públicos e aos diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos nos municípios visando fomentar ações 
e políticas públicas que efetivem o direito das crianças de zero a seis anos à proteção. 

O público alvo do Colóquio foram gestores/as e funcionários/as públicos, organizações da sociedade 
civil, lideranças comunitárias, conselheiros/as tutelares, profissionais que trabalham com crianças, estu-
dantes e pesquisadores/as. Fizeram-se presentes 175 participantes provenientes de Pernambuco (em sua 
maioria) e de outros estados brasileiros. 

Seu objetivo foi fomentar o debate intersetorial sobre as violências, suas múltiplas causas, formas e im-
pactos na primeira infância, enfocando as experiências, ações e políticas públicas voltadas à proteção das 
crianças e à prevenção da violência contra elas. Uma característica inovadora do evento foi a discussão 
sobre o direito ao brincar como forma de prevenção das violências. Outro diferencial foi a proposta de não 

1 A elaboração do Guia Proteção e Prevenção às Violências na Primeira Infância se deu no marco do Projeto Comuni-
cando sobre a Primeira Infância - em parceria da Rede Nacional Primeira Infância - Secretaria Executiva Instituto da 
Infância/IFAN (Biênio 2013/14) com a Fundação Bernard van Leer. Dada a importância deste documento, foi incorpo-
rada uma nova ação no Projeto Comunicando sobre a Primeira Infância que possibilitou a realização deste Colóquio, 
ocasião em que se fez o Lançamento Oficial do Guia.
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apenas analisar os problemas, mas conhecer e disseminar o que tem sido feito para transformar a realidade 
das crianças brasileiras. Nesse sentido, a agenda do Colóquio contou com a apresentação de boas práticas 
de prevenção e enfrentamento às violências, com foco na participação infantil. 

As propostas resultantes do debate deram origem a uma Carta de Recomendações para as políticas pú-
blicas com vistas à incidência política junto a representantes governamentais, entidades e órgãos cujos 
campos de atuação sejam pertinentes ao tema da proteção infantil. 

Da programação 
A Mesa de Abertura foi composta por membros da comissão organizadora do Colóquio e por represen-

tantes de algumas das instituições apoiadoras e parceiras. Assim, teve a participação da Coordenadora da 
Secretaria Executiva da RNPI/IFAN (Biênio 2013/1014), Luzia Laffite, da Coordenadora do GT PPV, Da-
nielle Araújo, do representante para a América Latina da Fundação Bernard van Leer, Leonardo Yanez, da 
representante do UNICEF, Irismar Silva, e da Secretária Executiva da Rede Estadual Primeira Infância de 
Pernambuco, Valéria Aguiar.

O primeiro dia do evento foi dividido em dois Blocos. O Primeiro propôs uma discussão sobre a Cons-
trução social das violências, analisando seus determinantes histórico-sociais, as políticas de segurança 
pública na (des)construção da cidadania e o papel da imprensa na afirmação dos direitos da primeira in-
fância. Finalizando a mesa, apresentou-se a boa prática Nas ondas do rádio: Prevenção da violência contra 
crianças e adolescentes, realizada pelo Ministério da Saúde, a qual promove a formação de radialistas para 
a prevenção das violências em diversos estados brasileiros. 

No Segundo Bloco, o foco das reflexões foram as Violências e seus impactos para o desenvolvimento 
infantil, especificamente a violência doméstica e a violência comunitária. Em seguida, socializou-se a boa 
prática de incidência política da Rede Não Bata, Eduque, que atua no enfrentamento da prática dos castigos 
físicos e humilhantes como modo de educação e disciplina das crianças, fechando-se a tarde com um mo-
mento de debate com o público. 

No dia 21/11, o Terceiro Bloco do colóquio abordou o Brincar na Prevenção das Violências através de 
diferentes aproximações ao tema: a interrelação entre o brincar e o enfrentamento às violências na primeira 
infância; a efetivação direito de brincar de todas as crianças; o brincar e as violências do ponto de vista da 
saúde mental; o brincar e o espaço público; as diversas infâncias e o brincar na prevenção às violências. A 
boa prática apresentada nesta mesa foi a experiência de prevenção à violência doméstica e sexual Brincan-
do nos Fortalecemos, metodologia desenvolvida pelo Programa Claves da Juventude para Cristo (Uruguai) 
e implementada pela Visão Mundial no Brasil. Encerrando o Bloco da manhã, fez-se o Lançamento Oficial 
do Guia Proteção e Prevenção às Violências na Primeira Infância.

O Quarto e último Bloco, na tarde do dia 21/11, foi dedicado ao tema Primeira Infância: sujeito de di-
reitos e discutiu o direito à proteção no contexto da Agenda de Desenvolvimento Global pós-2015, a fa-
mília enquanto ambiente de socialização, cuidado e afeto, e os mecanismos comunitários de proteção às 
violências.  Ao final deste dia, realizou-se uma Mesa Redonda sobre os Planos Municipais pela Primeira 
Infância (PMPI), considerando suas estratégias e ações de prevenção e proteção às violências. Após uma 
contextualização sobre o tema feita pela Secretaria Executiva da RNPI/Instituto da Infância (IFAN), foram 
apresentados os Planos Municipais das seguintes cidades: Fortaleza (CE), Itambé (PE), Coxim e Corumbá 
(MS) e Nova Iguaçu (RJ).
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Os/As palestrantes e moderadores/as nortearam as discussões com seu conhecimento e vasta experiên-
cia sobre os temas tratados. Suas diferentes áreas de atuação e lugares de fala propiciaram um debate rico, 
trazendo contribuições para a compreensão do tema, assim como orientações para a prática profissional e 
propostas para as políticas públicas na área. 

Foram eles/as (por ordem de apresentação): Danielle Araújo (GT de Proteção e Prevenção às Violências 
da RNPI/Instituto Promundo), Irismar Silva (UNICEF), Leonardo Yanez (Fundação Bernard van Leer), Va-
léria Aguiar (CPPL/Rede Estadual Primeira Infância de Pernambuco), Luzia Laffite (Secretaria Executiva da 
RNPI/IFAN), Ana Paula Rodrigues (Fundação Xuxa Meneghel), Renato Alves (NEV/USP), Murilo Cavalcan-
ti (Secretaria Municipal de Segurança Urbana do Recife), Adriano Guerra (ANDI Comunicação e Direitos), 
Gilvani Grangeiro (Ministério da Saúde), Ana Carina Pereira (UECE), Hermílio Santos (CAES/PUC-RS), 
Márcia Oliveira (Rede Não Bata, Eduque), Marta Moreira (Rede Marista/GT Brincar-RNPI), Laís Fontenelle 
(Instituto Alana), Adriana Friedmann (NEPSID), Andrea Freire (Visão Mundial), Neilza Costa (Visão Mun-
dial), Flávio Conrado (Visão Mundial), Rachel Niskier (SBP/Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz), Flávio 
Debique (Plan), Maria Letícia Moreira e Tânia Gurgel (PMPI Fortaleza/CE), Lígia Cabral (PMPI Itambé/PE), 
Márcio Vasconcelos (PMPI Coxim e Corumbá/MS) e Edson Cordeiro (PMPI Nova Iguaçu/RJ).

Sistematização e análise dos principais 
temas e debates ocorridos no Colóquio 

1. TemAs em DesTAque

Surgiram com destaque nas discussões diversas questões que precisam ser levadas em conta na cons-
trução de uma sociedade menos violenta e mais respeitosa com as crianças na primeira infância. São elas: 

•	 A intersetorialidade das políticas públicas como condição para enfrentar as múltiplas causas das 
violências, para garantir a proteção das crianças e a prevenção às violências na primeira infância;

•	 O apoio às famílias para o cuidado das crianças desde antes do nascimento, a partir de abordagens 
de saúde e psicossociais; 

•	 O direito à participação infantil nas ações e políticas públicas e, em particular, naquelas voltadas ao 
enfrentamento das violências;

•	 A destinação de maiores recursos para as políticas públicas de proteção infantil;

•	 A relevância da formação continuada dos/as profissionais que trabalham com crianças como con-
dição para a efetivação do direito à proteção;

•	 O brincar como prática constitutiva da subjetividade infantil e como meio para a construção da 
autonomia e da cidadania;

•	 A importância da oferta de espaços públicos adequados e seguros para o exercício do direito de 
brincar e a socialização das crianças nas grandes cidades; 

•	 O desafio de romper com a naturalização e a aceitação social dos castigos físicos e humilhantes 
como práticas educativas e disciplinares; 

•	 A qualificação da imprensa e dos meios de comunicação para que se tornem efetivamente aliados 
na proteção das crianças.
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2. ProPoSiçõeS geraiS feitaS PeloS PartiCiPanteS 

•	 Investigar e analisar o fenômeno da violência a partir de uma perspectiva plural e interdisciplinar;

•	 Promover a integração das temáticas que envolvem a primeira infância, como, por exemplo, o brin-
car e a prevenção às violências, assim como fomentar a articulação das políticas públicas voltadas 
a este público;

•	 Conhecer as realidades e considerar as necessidades das infâncias brasileiras em sua diversidade 
(de gênero, de classe, étnica, racial, cultural, regional, etc.) nas ações de proteção e prevenção às 
violências;

•	 Nunca menosprezar ou duvidar dos relatos das crianças sobre vivências de violência; 

•	 Dar tempo, espaço e oportunidades para que as crianças brinquem e vivam suas infâncias plena-
mente, sem pressioná-las ou exigir que cumpram determinados padrões de comportamento ou 
aprendizagem;

•	 Ampliar o papel das organizações sociais, das universidades e dos governos na sensibilização, 
orientação e capacitação dos/as jornalistas, radialistas e outros/as profissionais da comunicação 
para a cobertura de temáticas ligadas à infância;

•	 Mandar cartas e sugestões para jornais e revistas apontando as falhas na cobertura de situações de 
violência que envolvem crianças e buscar parcerias com jornalistas para qualificar a abordagem e 
o debate sobre essas questões; 

•	 Desenvolver e apoiar campanhas permanentes de sensibilização e orientação sobre cuidado, pre-
venção às violências e proteção das crianças pequenas; 

•	 Fomentar a atuação das organizações e associações civis nos territórios, fortalecendo os mecanis-
mos comunitários e as redes locais de prevenção e proteção às violências na primeira infância.

3. SínteSe daS aPreSentaçõeS e debateS 

Violência: seus determinantes e as expressões contemporâneas  
na vida das crianças 

Buscando construir um olhar biopsicossocial sobre o fenômeno da violência em termos de seus deter-
minantes e manifestações, o evento trouxe alguns aportes sobre o tema, a saber: 

•	 Entre os estudiosos, não há consenso sobre o que é a violência ou sobre quais são suas causas. 
Sendo uma construção social, a própria compreensão da violência e sua conceituação variam de 
acordo com a cultura e a época. 

•	 A violência sempre produz danos. Estes podem ser momentâneos, perdurar por longo tempo ou 
por toda a vida. Não sendo um fenômeno natural e tampouco pessoal, e sim social e relacional, é 
possível prevenir todas as formas de violência. Ninguém nasce violento, as pessoas se tornam vio-
lentas a partir das relações (conflituosas e não solucionadas) que vivenciam.

•	 A violência é uma relação que se impõe pela força; uma força que silencia, cala e anula. Ao se negar 
ao outro a possibilidade de expressar-se por meio da palavra e do discurso (a forma mais humana 
de relacionamento e de troca), nega-se a sua possibilidade existir e de ser reconhecido como igual; 
em suma, nega-se a sua humanidade.
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•	 A pesquisa e a análise sobre o fenômeno da violência só é possível a partir de uma abordagem com-
plexa e interdisciplinar. 

Ainda considerando o conceito de violência, um ponto interessante discutido no evento chama a atenção para 
a etimologia da palavra infância, que muito revela sobre uma determinada maneira de se pensar a criança, suas 
possibilidades e lugares na sociedade, assim como permite olhar de outro ângulo a violência contra ela.  

•	 Infância deriva do termo latino infans, aquele que não fala. Historicamente, a infância referia-se às 
pessoas que não estavam habilitadas para testemunhar nos tribunais. 

Atualmente, o direito das crianças de ter suas ideias e opiniões valorizadas em todos os âmbitos sociais 
continua sendo negado:

•	 A violência contra a infância começa com um mundo que se impõe adultocentricamente a ela. 

•	 Para garantir o direito da criança a expressar-se, participar socialmente e exercer a cidadania, é 
preciso compreender e respeitar sua linguagem. 

Analisando-se as violências a partir do contexto de vida das crianças na sociedade brasileira, as falas dos/
as palestrantes refletiram um estado de preocupação e alerta no que diz respeito aos valores e práticas so-
ciais dominantes, indicando alguns de seus desdobramentos no desenvolvimento infantil: 

•	 As sociedades atuais, caracterizadas pelo individualismo e pela competição, enfraqueceram as no-
ções de cuidado, comunidade, solidariedade e coletividade.

•	 Há uma crescente tensão entre o paradigma da singularidade e da diversidade e os discursos e im-
perativos sociais fundados na normatização, padronização e ênfase no desempenho individual, os 
quais estão presentes nas construções teóricas e nas formações e práticas dos/as diferentes profis-
sionais que trabalham com as crianças.

•	 Desde muito cedo as crianças sofrem a pressão escolar, sendo permanentemente avaliadas e 
demandadas a corresponder a certos padrões de comportamento e aprendizagem. Aquelas que 
não se enquadram na norma são apressadamente diagnosticadas e não raro medicalizadas, re-
forçando, a partir de interpretações organicistas dos sujeitos e do processo de aprendizagem, 
um processo de patologização da infância que ignora o contexto sociocultural e uniformiza as 
diversas e ricas experiências desta fase da vida. O Brasil é um dos primeiros países no ranking 
mundial do consumo de Ritalina, psicofármaco ministrado para o Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade (TDAH). O abuso da medicalização na infância constitui uma for-
ma contemporânea violência contra as crianças, trazendo riscos para o desenvolvimento físico, 
emocional e cognitivo. 

•	 Outra manifestação atual da violência é a adultização precoce, em grande medida estimulada pela 
publicidade e pela mídia.  

•	 As decisões que orientam a vida das crianças são geralmente tomadas ‘de cima para baixo’ e suas 
opiniões e demandas são pouco consideradas desde o âmbito familiar até as instâncias de elabora-
ção de políticas públicas.

•	 É importante dar tempo, espaço e oportunidades para que as crianças vivam suas infâncias ple-
namente. As expectativas e exigências que pesam sobre elas desde pequenas é algo preocupante, 
fazendo-as muitas vezes adoecer.
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interrelação entre o brincar e as violências no contexto urbano
Como ficou evidenciado em distintas falas durante o Colóquio, a relação entre as crianças, a cidade, o 

espaço público e o direito de brincar, é uma questão que exige um olhar atento e crítico. Afinal, as con-
dições urbanas, sobretudo nas grandes cidades, cerceiam esta prática essencial para o desenvolvimento 
infantil. A discussão sobre as interfaces entre o brincar e o enfrentamento às violências na primeira in-
fância, que vem sendo estimulada pela RNPI na busca de uma maior articulação entre as ações finalís-
ticas do Plano Nacional pela Primeira Infância, ganhou novos subsídios através das colocações dos/as 
especialistas. São várias as questões que precisam ser levadas em consideração para efetivar o direito ao 
brincar em ambientes adequados e seguros para as crianças, entre as quais:

•	 O brincar é uma linguagem universal e uma prática constitutiva da subjetividade e cultura da 
infância. Apesar de sua relevância para o desenvolvimento infantil, o direito ao brincar é ainda 
preterido por parte da sociedade e do poder público. 

•	 Entre outras coisas, a prática do brincar permite: expressar-se; experimentar e entender as dife-
renças dos papéis nas relações; aprender as regras do convívio social; elaborar conflitos; exercitar 
comportamentos futuros e aprender sobre o mundo.

•	 As cidades são muito importantes para a formação das crianças, pois constituem espaços de so-
cialização e aprendizagem, de encontro com a diversidade, de exercício da autonomia e da cida-
dania, de respeito e cuidado de si, do outro e do entorno.

•	 Atualmente, as cidades não convidam as crianças para o brincar ou para as trocas entre pares e 
intergeracionais. Fatores como a segregação e a violência urbanas, a infraestrutura inadequada 
nas comunidades de baixa renda, a privatização dos espaços públicos e o confinamento nos espa-
ços privados, fazem com que as crianças estejam pouco presentes na cena urbana. 

•	 As crianças de diferentes classes sociais são impactadas pela violência nas cidades de formas 
distintas. Nas comunidades das periferias urbanas que convivem em situação de maior vulne-
rabilidade socioeconômica, sofre-se, além da violência urbana e policial, com a falta de servi-
ços públicos básicos como saneamento, pavimentação e iluminação. Por sua vez, as crianças 
economicamente favorecidas - expostas a outro quadro de vulnerabilidade -, passam a maior 
parte do tempo confinadas em espaços privados supostamente protegidos como shopping cen-
ters e condomínios fechados, sendo alvo constante, e de forma incisiva, dos apelos da publici-
dade e do consumo. 

•	 A prevenção da violência e o direito de brincar estão intrinsecamente relacionados; quanto mais 
espaços de lazer e equipamentos públicos concebidos a partir da perspectiva do respeito e do 
cuidado da criança, mais o direito de brincar é garantido e mais se previne a violência. A presença 
das crianças na cena urbana não é só importante para elas mesmas, mas para todas as pessoas 
que ali convivem, contribuindo para a resignificação do espaço e das relações sociais. 

•	 Uma pesquisa sobre o cotidiano de crianças pequenas e as experiências de violência em comuni-
dades de baixa renda em três capitais brasileiras indica que a principal demanda das crianças (me-
ninos e meninas) são espaços adequados para brincar próximos a suas casas (informação verbal)2. 

Outra questão mereceu atenção nas apresentações: a relação das crianças com a televisão e demais 
mídias virtuais, que as expõem não só aos abusos da publicidade infantil, mas também a outras formas 
de violência. Devido aos riscos que tais mídias podem oferecer, é fundamental o acompanhamento e 
orientação por parte de mães, pais, educadores/as e responsáveis no sentido de prevenir os impactos 
negativos do seu uso.

2 Palestra de Hermílio Santos no Colóquio sobre os resultados da pesquisa Infância e Violência. Cotidiano de crianças 
pequenas em favelas e cortiços no Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, realizada sob sua coordenação pelo Centro de 
Análises Econômicas e Sociais (CAES-PUCRS), 2013.
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Violência estrutural na raiz das demais manifestações de violência 
contra as crianças

Enquanto conceito que permite fazer uma leitura mais complexa do fenômeno da violência e em estreita 
vinculação com a falta de condições adequadas para o brincar nas comunidades pobres, a violência estru-
tural foi analisada como um denominador comum das demais violências na primeira infância que engen-
dra múltiplas agressões e maus-tratos contra elas nos âmbitos familiar, institucional e comunitário. 

•	 A violência estrutural refere-se às diferentes formas de manutenção das desigualdades sociais, cul-
turais, de gênero, etárias e étnicas que produzem a miséria, a fome e as várias formas de submissão 
e exploração de umas pessoas pelas outras. A naturalização da violência estrutural favorece outras 
formas de relação violenta.

Tendo a violência estrutural como pressuposto e como pano de fundo, as palestras lançaram luz sobre 
diversas expressões das violências e seus impactos no desenvolvimento infantil:

•	 A violência contra a criança começa antes do nascimento, com a violência obstétrica e os partos 
cesarianos desnecessários. Segundo o Ministério da Saúde, 56% de partos realizados atualmente no 
Brasil são cesáreos. Há uma relação direta entre cesarianas desnecessárias e problemas que levam à 
mortalidade infantil, principalmente antes dos 27 dias de vida (mortalidade neonatal) (informação 
verbal)3. 

•	 A maior parte das violências que sofrem as crianças pequenas ocorre nos espaços privados e os/as 
maiores violadores/as são os/as cuidadores/as e responsáveis por elas. Em geral a violência domés-
tica é crônica e se agrava com o tempo.

•	 A naturalização da violência física e psicológica como modo de educação e disciplina expõe as crian-
ças a agressões e humilhações recorrentes nas famílias e instituições de atendimento à infância.

•	 A criança sofre os impactos da violência não só quando é vítima direta, mas também quando teste-
munha atos violentos.

•	 As situações em que crianças pequenas ficam sob os cuidados e a responsabilidade de outras crian-
ças ou adolescentes representam um problema grave que denuncia a falta de serviços públicos e de 
suporte às famílias.

•	 As violências causam dor e sofrimento para as crianças pequenas, podendo acarretar danos ao de-
senvolvimento físico, emocional, cognitivo e psicossocial, tanto em curto, como em longo prazo.   

•	 Embora didaticamente se diferenciem, os diversos tipos de violência (sexual, física, psicológica e 
negligência) podem ocorrer de forma imbricada na prática, conjugando-se nas experiências con-
cretas das crianças.

fatores de vulnerabilidade e de proteção às violências
O papel das famílias no cuidado das crianças pequenas foi uma questão que permeou as discussões. Sa-

lientou-se o fato de que, na sociedade brasileira, a violência estrutural, manifestada pelas enormes desi-
gualdades sociais e falta acesso a direitos, constitui um grande obstáculo para que as famílias possam criar 
seus filhos de forma adequada, tornando-se um ambiente promotor do pleno desenvolvimento infantil. 
Daí a urgência de fortalecer e ampliar as políticas públicas intersetoriais que promovam inclusão social e 
garantam apoio às famílias, especialmente, àquelas em situação de violência. 

Alguns fatores de vulnerabilidade para a ocorrência de violências no contexto familiar apresentados no 
colóquio são: situações de crise (perda do emprego, doença crônica ou incapacitante, abuso e dependên-

3 Dados apresentados no Colóquio por Gilvani Grangeiro (Ministério da Saúde).
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cia de drogas, separação do casal, morte); relações familiares baseadas em papéis e funções rigidamente 
definidos e na distribuição extremamente desigual de autoridade e poder; falta de planejamento repro-
dutivo; falta de recursos econômicos; ausência de rede de apoio; história de violência familiar; gravidez 
não desejada e gravidez na adolescência4. 

Por outro lado, entre os fatores de proteção que permitem vislumbrar ações junto às famílias para a pre-
venção da violência doméstica, estão: expectativa realista dos pais quanto ao desenvolvimento do/a filho/a; 
desenvolvimento de habilidades não violentas para a resolução de conflitos, presença de rede de apoio; 
identificação de figuras positivas na família; preservação da individualidade do/a filho/a; educação acom-
panhada pelo diálogo aberto; apoio mútuo e proteção entre seus membros.

Um fator de proteção individual para o enfrentamento à violência doméstica e sexual na primeira infância 
diz respeito às metodologias lúdicas de trabalho que buscam desenvolver a autoproteção infantil. Através 
destas experiências, as crianças têm a oportunidade de, brincando, aprender sobre seus direitos, conhecer o 
próprio corpo e sua sexualidade. Do mesmo modo, aprendem que ninguém deve submetê-las a situações que 
ultrapassem determinados limites e que não respeitem as especificidades de sua idade, adquirindo capacida-
des para identificar e comunicar situações de risco. Outro ponto positivo deste tipo de metodologia é a criação 
de um ambiente acolhedor que permite elaborar e superar as situações difíceis vivenciadas pelas crianças.

O tema Mecanismos Comunitários de Proteção (MCP) integrou os debates a partir da percepção de que 
é um importante fator de apoio para as famílias e de proteção para as crianças no âmbito do território. 
Embora não sejam tão conhecidos com esta nomenclatura no Brasil, os MCP são grupos ou formas organi-
zativas de base comunitária que dirigem suas ações de maneira explícita ou tácita para mitigar ou diminuir 
a violência contra crianças (informação verbal)5.  São formados por membros da comunidade e agentes do 
sistema de proteção local e surgem tanto apoiados e incentivados por ações de organizações não governa-
mentais ou governamentais, como espontaneamente, estando constituídos formal ou informalmente.

Atuando no território e orientando suas ações ao enfrentamento de distintos tipos de violência contra 
crianças, os Mecanismos Comunitários de Proteção servem de ponte entre o estado e o cidadão, por exem-
plo, aproximando a comunidade dos órgãos e serviços de proteção disponíveis como Conselho Tutelar, 
CREAS, Promotoria da Infância e Juventude, etc. São especialmente importantes nos contextos de zonas 
rurais e comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas, onde há uma distância entre os serviços públi-
cos que possam atuar prontamente em caso de violência contra as crianças. Nesse sentido, destacou-se a 
importância da presença das organizações e associações civis nos territórios e do fortalecimento das redes 
locais de proteção enquanto recursos com o quais contam as comunidades para encontrar soluções ade-
quadas de enfrentamento às violências na primeira infância. 

Outra dimensão chave na luta pela garantia do direito à proteção infantil refere-se à ação da imprensa. Consi-
derando sua função como instituição da democracia, discutiu-se sobre seu papel estratégico na promoção da 
infância como uma prioridade para a agenda política brasileira, ao mesmo tempo em que se reconheceram os 
obstáculos para que, na prática, a imprensa seja um aliado nesta disputa, como expressam os seguintes pontos:

4 No que tange à interrelação entre gravidez na adolescência e violência intrafamiliar, os resultados de diferentes pes-
quisas apontam, entre outras coisas, que: há uma correlação entre a gravidez na adolescência e o fato de ter sido vítima 
de violência doméstica; existe uma correlação entre a presença de violência no namoro e a gravidez nesta faixa etária; 
o histórico de violência doméstica na vida das mães adolescentes constitui um fator crítico para o fenômeno da inter-
geracionalidade (caracterizado pela reprodução dos comportamentos agressivos da jovem mãe na relação com sua 
criança). Em relação aos riscos gerados pela relação mãe/filho (comparando-se mães adolescentes e mães adultas), 
pode-se citar, dentre outros: menor interação quantitativa com o bebê, menor sensibilidade às suas necessidades, 
desenvolvimento de laços afetivos mais tênues e vivência de maior nível de estresse. A respeito do tema, cabe dizer 
também que há uma carência de estudos sobre a influência paterna nos fatores de risco e de proteção para o desen-
volvimento da criança. RIOS, K. de S. A.; WILLIAMS, L.C.A; AIELLO, A. L. R. Gravidez na adolescência e impactos no 
desenvolvimento infantil. Adolescência e Saúde, v. 4, n. 1, p. 6-11, fev. 2007. 
5 Apresentação de Flávio Debique no Colóquio, baseada na pesquisa Mecanismos Comunitários de Proteção contra as 
Violências, realizada pela Plan Internacional - Oficina Regional para América Latina e Caribe.
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•	 A imprensa tem a capacidade de moldar os debates dos temas da agenda social e de pautar priori-
dades para a agenda política. Ela garante espaços de visibilidade ou invisibilidade de determinados 
temas, fornece elementos e informações para o debate social e promove discussões, sendo, além 
disso, um espaço de prestação de contas e monitoramento das políticas públicas. Todavia, se como 
meio de comunicação a imprensa não deveria ser pensada como um opositor na luta pela afir-
mação da cidadania das crianças, os grupos empresariais que produzem a informação, com seus 
interesses em jogo, muitas vezes tornam-se adversários das agendas em prol do desenvolvimento 
da infância.

•	 Uma pesquisa sobre a cobertura jornalística da violência contra a primeira infância revela que os 
temas abordados com mais frequência são o abuso sexual e a violência doméstica. Deficiências, 
questões de gênero e etnia, que são dimensões importantes para a qualificação do debate público, 
não aparecem na cobertura. A grande maioria das matérias não oferece reflexões mais aprofun-
dadas sobre o problema, não menciona o marco legal que protege os direitos da infância e não faz 
referência às políticas públicas nesta área (informação verbal)6.  

•	 Sabe-se que quando uma reportagem traz uma discussão mais complexa ou quando determinado 
tema ganha repercussão nos jornais e na TV, a tendência de que haja uma resposta dos governos é 
muito maior.

•	 A imprensa brasileira tem o desafio de ir além da cobertura factual (do ato violento) e qualificar a 
discussão para pautar novos olhares e ações em relação ao fenômeno da violência. 

•	 Profissionais dos distintos meios de comunicação (imprensa escrita, televisão, internet, rádio) sen-
sibilizados/as e informados/as sobre os direitos das crianças tornam-se multiplicadores/as e cola-
boradores/as decisivos/as na luta pela proteção infantil. 

Políticas de prevenção e enfrentamento às violências: contextos 
nacional e global

Sobre as políticas públicas de prevenção e enfrentamento às violências, ressaltou-se que não se trata de 
um problema que concerne somente às polícias ou à área de segurança. Devido à complexidade do fe-
nômeno e sua multicausalidade, é preciso fortalecer as políticas intersetoriais, envolvendo diferentes ato-
res, órgãos e instituições, tanto governamentais como não governamentais. Também foi destacado que a 
atenção pública e os recursos estão fortemente direcionados à pesquisa sobre segurança e criminalidade, 
mas a violência persiste. Uma pesquisa apresentada no colóquio indica que a redução dos crimes em de-
terminada comunidade não necessariamente está associada à redução da violência ou à disposição para 
praticar atos violentos, o que sugere a necessidade de estratégias e políticas distintas para lidar com ambos 
os fenômenos (informação verbal)7. 

Por outro lado, para que as próprias políticas não se tornem violentas, devem consultar e respeitar as opi-
niões de seus/suas beneficiários/as, neste caso, as crianças, suas famílias e a comunidade. Isto é, quando as 
políticas não são pensadas junto com o público beneficiário, elas violam o direito de adultos/as e crianças 
a participarem de forma colaborativa na construção de propostas e ações que impactam diretamente seu 
entorno e sua vida. 

6 Análises apresentadas por Adriano Guerra no Colóquio referentes à pesquisa sobre Primeira Infância na mídia rea-
lizada em 2010 pela ANDI Comunicação e Direitos, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.  

7 Palestra de Hermílio Santos no Colóquio sobre os resultados da pesquisa Infância e Violência. Cotidiano de crianças 
pequenas em favelas e cortiços no Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, realizada sob sua coordenação pelo Centro de 
Análises Econômicas e Sociais (CAES-PUCRS), 2013. 
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Uma conquista muito significativa para a proteção das crianças brasileiras discutida no Colóquio foi 
a promulgação da Lei Menino Bernardo (13.010/2014), que garante que crianças e adolescentes sejam 
educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante em todos os es-
paços de convivência. Com a aprovação da lei, que teve a Rede Não Bata Eduque como sua principal 
articuladora, o desafio colocado é o de romper com a naturalização e aceitação social dos castigos físicos 
e humilhantes, o que só será possível através de uma profunda mudança de valores e de práticas enrai-
zadas na cultura. A lei prevê uma série de ações e políticas públicas destinadas a coibir o uso de castigo 
físico e o tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação, entre as quais: a 
promoção de campanhas educativas permanentes; a formação continuada de profissionais de distintos 
setores para a prevenção e enfrentamento às violências; a disseminação de práticas de resolução pacífica 
de conflitos; o apoio às famílias para o cuidado dos/as filhos/as; a intersetorialidade das ações locais vol-
tadas às famílias em situação de violência; a articulação com organizações da sociedade civil.  

Ainda considerando os avanços na prevenção das violências contra as crianças, sublinhou-se a impor-
tante redução dos índices de mortalidade infantil, ainda que persistam fortes desigualdades regionais e 
étnico-raciais: 

•	 De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil alcançou o quarto objetivo do milênio redu-
zindo em 77% a mortalidade na infância (0-5 anos) em 22 anos: a taxa passou de 62 para cada 1000 
nascidos vivos/NV em 1990, a 14 por 1000 NV em 2012. No que se refere à mortalidade infantil (até 
1 ano), a redução foi de 69,1%: passou de 46,8 por 1000 NV em 1990, a 14,6 por 1000 NV em 2012 
(informação verbal)8. 

•	 Essa média nacional, contudo, não reflete a realidade das diferentes regiões, algumas com taxas 
muito preocupantes. Além disso, quando se faz um recorte étnico e de raça, as disparidades tam-
bém são evidenciadas. Por exemplo, uma criança indígena tem três vezes mais chances de morrer 
do que uma criança não indígena (informação verbal)9. 

Um grande desafio para a proteção das crianças que veio à tona em distintos momentos do debate é a me-
lhoria das condições dos Conselhos Tutelares. A quantidade insuficiente de unidades (em muitas cidades 
há menos de um Conselho para cada cem mil habitantes, como recomenda a Resolução 139 do CONAN-
DA), a necessidade de melhorar a estrutura física e os equipamentos dos Conselhos, assim como de forta-
lecer o SIPIA (Sistema de Informações para a Infância e Adolescência) e de capacitar os/as Conselheiros/as 
para o exercício de sua função, foram algumas das demandas colocadas pelos/as participantes.

A mesa redonda dedicada aos Planos Municipais para a Primeira Infância (PMPI) revelou a multiplicidade 
de experiências que envolvem sua formulação e implementação nas diferentes cidades e regiões brasileiras. 
Um ponto em comum nas falas foi que sua eficácia depende de que o PMPI seja intersetorial, ou seja, que 
assegure a participação dos mais diversos setores do executivo, da sociedade civil e dos órgãos do Sistema 
de Garantia de Direitos, assim como dialogue com a comunidade e os meios de comunicação locais. Outra 
concordância diz respeito à inclusão da escuta das crianças como elemento primordial para a qualificação 
dos Planos. Destarte, contemplar os olhares e percepções das diversas infâncias (negra, quilombola, indí-
gena, ribeirinha, cigana, entre outras) é um fator decisivo para traçar objetivos e metas capazes de transfor-
mar a realidade das crianças, particularmente no que diz respeito aos impactos das violências. 

Foi frisado também que o PMPI é uma grande oportunidade para sensibilizar a sociedade sobre a impor-
tância desta fase do ciclo vital, para construir um conceito sobre a primeira infância e desenvolver ações 
que fomentem seu desenvolvimento. Neste sentido, os diagnósticos e análises sobre o contexto local, re-
visados periodicamente, são essenciais para o bom direcionamento das ações nas etapas de construção, 
implementação e monitoramento dos PMPI.

8  Dados apresentados no Colóquio por Gilvani Grangeiro (Ministério da Saúde).

9  Idem.
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Uma discussão que não ficou de fora foi a proteção infantil no contexto da Agenda de Desenvolvimento 
Global pós-2015. Se os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram importantes para concen-
trar os esforços dos países e das sociedades no enfrentamento de problemas diversos vinculados aos di-
reitos humanos10, ensejando a mobilização de recursos e o desenvolvimento de metodologias e políticas 
públicas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) têm o desafio de colocar a proteção infantil 
no centro dos novos compromissos globais. A pressão das entidades e organizações de defesa dos direitos 
das crianças somou-se aos anseios de crianças ao redor do mundo, contribuindo para definir a nova agen-
da, ainda em fase de construção: 

•	 Nas consultas a crianças, adolescentes e jovens de vários países sobre suas principais preocupações 
em relação ao desenvolvimento, a violência aparece em segundo lugar, logo após a educação. Ao 
mesmo tempo, a violência é considerada por eles/elas o principal obstáculo para o desenvolvimen-
to infantil. 

•	 A Agenda pós-2015 contém oito metas ou submetas que contemplam a proteção infantil em diver-
sos dos temas/objetivos, o que representa um avanço significativo em relação aos ODM. No obje-
tivo 16, meta 16.2, é onde se menciona mais especificamente a questão proteção infantil: “Acabar 
com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças”. 

Enfatizou-se a importância de que, neste momento de discussão intergovernamental dos ODS, todas as 
organizações e movimentos em favor da infância estejam atentos e façam uma incidência junto ao gover-
no brasileiro para que a agenda em favor da infância que está atualmente proposta não se modifique e se 
amplie, e que as crianças participem deste processo. Afinal, não haverá desenvolvimento sustentável sem a 
garantia do direito à proteção infantil.

4. a modo de ConCluSão: Por uma 
Primeira infânCia liVre de ViolênCiaS

Os temas debatidos no Colóquio Violências e seus impactos no desenvolvimento infantil: reflexões histó-
ricas e contextuais, fatores de proteção e políticas públicas revelam, desde diversos ângulos e perspectivas, 
um panorama da primeira infância que exige atenção, cuidado e ação. Os desafios a serem superados para 
prevenir as violências e proteger as crianças pequenas são grandes e requerem esforços conjuntos e articu-
lados. O fortalecimento da intersetorialidade, tanto no âmbito governamental, como entre governo e socie-
dade civil, é um caminho promissor para enfrentar as violências na primeira infância a partir de estratégias 
amplas e coordenadas. Nesse processo, a garantia da participação infantil e comunitária constitui um fator 
imprescindível para alcançar bons resultados. 

O respeito às crianças pequenas e o compromisso com a garantia de seus direitos são princípios funda-
mentais das ações desenvolvidas pela Rede Nacional Primeira Infância que guiaram o Grupo de Trabalho 
sobre Proteção e Prevenção às Violências na Primeira Infância na realização deste Colóquio. Este evento 
é mais um passo dado pela RNPI no sentido de sensibilizar a sociedade, qualificar o debate e incidir nas 
políticas públicas para efetivar e ampliar os direitos das crianças de zero a seis anos. Convocamos a todos/
as para se tornarem parceiros/as nessa empreitada, na certeza de que somente através da sinergia de ações 
será possível criar as condições para que as crianças tenham uma primeira infância livre de violências e 
possam crescer em ambientes que promovam seu pleno desenvolvimento. 

10 Como foi destacado no Colóquio, é importante dizer que houve muitas críticas ao processo de construção dos ODM 
devido a que foram definidos de cima para baixo, sem a participação ativa da sociedade civil e dos países em desen-
volvimento, sendo a estes dir ecionados os principais objetivos e metas. Este fato levou à conclusão de que agenda 
pós-2015 deveria ser mais participativa (tanto no que se refere ao envolvimento dos países, como da sociedade civil) 
e estabelecer objetivos universais.
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Carta de recomendações para o 
enfrentamento às violências na primeira infância 

A Carta a seguir compreende um conjunto de recomendações que a Rede Nacional Primeira Infância 
considera prioritárias para o enfrentamento às violências na primeira infância. A mesma será entregue aos 
seguintes órgãos e entidades: Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República/Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Secretaria de Assun-
tos Estratégicos da Presidência da República, Frente Parlamentar pela Primeira Infância, Frente Parlamentar 
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministé-
rio do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Justiça/Secretaria Nacional de Segurança 
Pública, Poderes Executivos Estaduais e Municipais, Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente, Conselho Nacional dos Secretários de Educação, Conselho Nacional de 
Defensores Públicos-Gerais, Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,Associação Brasilei-
ra de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude.

6 de abril de 2015

a todas as pessoas que atuam 
na promoção e defesa dos direitos das crianças 

A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) - Secretaria Executiva/IFAN (Biênio 2013/14), através do Grupo 
de Trabalho sobre Proteção e Prevenção às Violências, promoveu o Colóquio Violências e seus impactos no 
desenvolvimento infantil: reflexões históricas e contextuais, fatores de proteção e políticas públicas, nos dias 
20 e 21 de novembro de 2014, em Recife (PE). O evento, que contou com a participação de especialistas, 
gestores/as públicos/as e profissionais da área, reiterou os princípios e diretrizes do Plano Nacional Pri-
meira Infância para o atendimento integral e integrado de crianças até os seis anos. O Colóquio reforçou 
os compromissos da RNPI com o enfrentamento a todas as formas de violência contra a primeira infância, 
originando contribuições e propostas para as estratégias, ações e políticas públicas de prevenção às violên-
cias e proteção das crianças. 

As premissas e recomendações resultantes dos debates são apresentadas a seguir: 

Considerando que: 

•	 A Constituição Brasileira assegura, em seu Art. 227, que é dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberda-
de e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão;

•	 O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4º, afirma que é dever da família, da comunida-
de, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

E, no seu Art. 5º, estabelece que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei 
qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais;

•	 No Brasil há aproximadamente 20 milhões de crianças entre zero e seis anos de idade (UNICEF, 
2009). Destas, 2.866.191 vivem abaixo da linha de pobreza (CIESPI, 2010). As iniquidades e a pobre-
za na primeira infância ainda são barreiras impeditivas para o desenvolvimento integral da criança, 
impossibilitando romper com o círculo da pobreza; 

•	 As violências contra as crianças pequenas ocorrem majoritariamente no ambiente doméstico, são 
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praticadas por familiares ou por pessoas conhecidas da vítima, e em geral permanecem ocultas. Os 
acidentes e agressões são a primeira causa de morte de crianças de 1 a 6 anos no Brasil (UNICEF, 
2005). Os registros de atendimentos por tipo de violência realizados no SUS em 2011 apontam que 
abandono ou negligência é a principal violência que afeta as crianças de 0-1 ano (49,9%), seguida da 
violência física (29,4%). Entre as crianças de 1-4 anos, predomina o abandono/negligência (39,9%), 
seguido da violência sexual (21,8%) e da violência física (21,7%) (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2012); 

•	 A violência institucional praticada em hospitais, unidades de saúde, creches e pré-escolas, serviços 
de acolhimento, órgãos de segurança e justiça, entre outros, é recorrente em nossa sociedade. Além 
disso, as crianças sofrem os impactos das violências nas ruas e espaços públicos, principalmente 
das grandes cidades, em função das condições inadequadas do ambiente, da violência policial e 
comunitária (UNICEF, 2006; CAES-PUCRS, 2013; MAPA DA VIOLÊNCIA, 2012); 

•	 As violências, nas suas diferentes formas, causam dor e sofrimento para as crianças, podendo acar-
retar prejuízos no desenvolvimento cognitivo, sócio-emocional, da linguagem e no desempenho 
acadêmico (MAIA & WILLIAMS, 2005). Crianças que sofrem violência têm uma maior probabilida-
de de se tornarem vítimas da violência ou agressores/as na idade adulta (OMS, 2006); 

•	 A participação das crianças de zero a seis anos, em particular na elaboração de políticas públicas 
voltadas a elas, é escassa; culturalmente lhes é negado o direito a que suas opiniões sejam conside-
radas na tomada de decisões políticas; 

•	 Há dificuldade em ter dados precisos sobre violações de direitos humanos das crianças pequenas. 
Seja por fatores ligados à estrutura dos serviços, às especificidades do caso atendido, à capacitação 
dos/as profissionais e às questões de ordem pessoal (GONÇALVES & FERREIRA, 2002), seja porque 
muitos episódios de violência contra a primeira infância não são denunciados e não chegam aos 
serviços de atendimento e proteção, contribuindo para a subnotificação (UNICEF, 2005);

reComendamoS
•	 Assegurar que na atual fase de negociação intergovernamental para a definição dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), o governo brasileiro dê especial ênfase à proteção 
infantil, colaborando em todas as instâncias de participação e discussão internacional para manter 
e ampliar as metas ligadas a este tema e defender sua prioridade e transversalidade nos ODS;

•	 Garantir o compromisso dos Poderes Executivos (Federal, Estadual e Municipal) com o estabele-
cimento de políticas públicas prioritárias para a primeira infância e para a proteção infantil, desti-
nando recursos orçamentários necessários para a efetivação deste direito. No âmbito local, elabo-
rar, implementar e monitorar os Planos Municipais pela Primeira Infância, com ampla participação 
social, dos diversos setores do governo e do Sistema de Garantia de Direitos, assim como alocar 
recursos específicos para sua execução; 

•	 Promover um planejamento urbano mais humano e respeitoso com as crianças, incluindo, no Pla-
no Diretor Municipal, a recuperação e ampliação de áreas públicas (calçadas, parques, quadras e 
praças) de modo a torná-las adequadas e seguras para o brincar. Estes espaços devem estar próxi-
mos a suas casas e atender aos interesses das crianças e das comunidades; 

•	 Desenvolver políticas públicas de prevenção às violências mais sensíveis às necessidades e capa-
cidades das diversas infâncias brasileiras (negra, quilombola, indígena, ribeirinha, caiçara, cigana, 
urbana, do campo e grupos de segmentos), buscando reduzir as vulnerabilidades socioeconômi-
cas, de gênero e étnico-raciais;

•	 Desenvolver e fortalecer políticas e planos nacionais, estaduais e municipais de segurança pública 
com perspectiva cidadã, enfocando a proteção dos direitos de crianças e adolescentes, em particu-
lar da primeira infância; 

•	 Promover e ampliar a articulação intersetorial das políticas públicas de prevenção às violências, 
envolvendo a maior quantidade possível de áreas, secretarias e ministérios (educação, saúde, as-
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sistência social, direitos humanos trabalho e emprego, cultura, infraestrutura, segurança pública, 
cidades, entre outros) e não apenas os setores tradicionalmente associados a este problema; 

•	 Assegurar que as políticas públicas de prevenção e enfrentamento às violências contra as crianças 
incorporem, em suas etapas de formulação, implementação e monitoramento, a escuta qualificada 
das crianças e de suas famílias, levando em consideração suas opiniões para a tomada de decisões;

•	 Implementar e/ou ampliar as campanhas nacionais e locais permanentes de sensibilização e pre-
venção às violências, criando ações específicas com foco na primeira infância;

•	 Estabelecer diretrizes nacionais para a produção de matérias jornalísticas ligadas à primeira infân-
cia que respeitem o marco legal de proteção e qualificar os/as comunicadores/as para a produção 
de notícias que promovam e protejam os direitos das crianças pequenas;

•	 Desenvolver programas de fortalecimento de competências e habilidades para pais, mães e/ou 
outros/as cuidadores/as desde o pré-natal, envolvendo as áreas de Saúde, Educação e Assistência 
Social, com o objetivo de reduzir comportamentos de risco na gravidez, preparar a família para o 
nascimento e o cuidado dos/as filhos/as, conversar sobre e partilhar práticas alternativas ao uso do 
castigo físico e do tratamento cruel ou degradante no processo educativo;

•	 Ampliar e aprimorar os programas de saúde sexual e reprodutiva de intervenção nas escolas e na 
Estratégia de Saúde da Família para fortalecer o desenvolvimento psicossocial e a autonomia das 
crianças e adolescentes, colaborando para prevenir diversas formas de violência sexual;

•	 Realizar parcerias entre o governo e as redes locais de proteção, para a disseminação de boas práti-
cas de prevenção à violência na primeira infância, entre elas, ações que possibilitem construir junto 
com as crianças pequenas estratégias de autoproteção contra as violências através de metodologias 
lúdicas e participativas;

•	 Desenvolver e/ou ampliar ações intersetoriais para os profissionais do Sistema de Garantia de Di-
reitos (Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados 
de Assistência Social (CREAS), Centros de Atendimento Psicossocial da Infância e Adolescência 
(CAPSi), Estratégia de Saúde da Família (ESF), creches e pré-escolas, Conselhos Tutelares e órgãos 
de Segurança e Justiça) com o objetivo de promover a formação continuada sobre prevenção e pro-
teção às violências e melhorar a atenção às crianças vítimas de violência, viabilizando o diagnóstico 
precoce e o atendimento adequado, e garantindo o desfecho dos casos; 

•	 Implementar ações de capacitação para os/as profissionais da rede de atendimento à infância com 
vistas a reverter a tendência à patologização e medicalização da infância, e a fortalecer estratégias 
de educação positiva e de mediação de conflitos; 

•	 Garantir maiores recursos para a infraestrutura e a operacionalização dos Conselhos Tutelares e 
para a capacitação dos/as Conselheiros/as Tutelares e Conselheiros/as de Direitos através da am-
pliação do Programa Escola de Conselhos, assim como atender à Resolução 139 do CONANDA, que 
recomenda a proporção de um Conselho Tutelar para cada cem mil habitantes de um município;

Aperfeiçoar a implementação do Sistema de Informação para Infância e Adolescência (SIPIA), aprimo-
rando os dados e informações sobre violações de direitos gerados a partir dos Conselhos Tutelares e capa-
citando os/as conselheiros/as para o uso desta ferramenta.

Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância/CECIP (Triênio 2015-2017)

 

Claudius Ceccon
Coordenador da Secretaria Executiva da RNPI
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