Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2016

Ao Presidente do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do
Adolescente, Sr. Rodrigo Torres
Proposta ao CONANDA de inclusão da Participação Infantil na Conferência
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
O Grupo de Trabalho de Participação Infantil da Rede Nacional Primeira
Infância tem como objetivo promover o direito à participação das crianças em
seus diferentes espaços de convivência e nas políticas públicas a elas
direcionadas. O GT é composto por organizações que possuem vasta
experiência na área. Inclui Aldeias Infantis, Avante, Centro de Criação de
Imagem Popular, Comova, Criacidade, Espaço Imaginário, Fundação Xuxa
Meneghel, Instituto da Infância e Mapa da Infância Brasileira.
O GT fomenta processos de participação infantil nas conferências de
direitos das crianças e adolescentes, colocando-se como parceiro dos conselhos
municipais, estaduais e nacional. O grupo celebra o avanço da resolução 159 do
Conanda, um compromisso com a participação infantil. Constatamos o notável
esforço para alcançar esse objetivo, diante das dificuldades em incluir a
participação das crianças nas conferências e no cotidiano dos conselhos.
O GT de Participação Infantil da RNPI coloca sua experiência à
disposição do Conanda no processo que visa a participação das crianças
(incluindo as crianças pequenas, de até 6 anos) na Conferência Nacional de
Direitos Humanos das Crianças e dos Adolescentes. Para responder ao desafio
que consiste em atender às demandas e necessidades das crianças, é preciso
repensar a organização, da Conferência, criando espaços apropriados, atraentes
e respeitosos dos tempos das crianças.
Foram elaborados alguns pontos que poderão ser desenvolvidos numa
proposta de parceria para inclusão e participação ativa de crianças nas
diferentes etapas de preparação e execução da Conferência Nacional. Eles
estão expostos abaixo.
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Questões a serem discutidas
Primeiramente, caso haja desejo de estabelecermos uma parceria nesse
sentido, precisamos definir conjuntamente:

Quanto às crianças:
·

Quem serão as crianças que participarão da conferência nacional?

·

Como serão escolhidas?

·
Como garantir a representatividade, dando conta da diversidade de
crianças em nosso país?
·

A que distintas faixas etárias pertencerão?

·

Como incluiremos a participação da primeira infância?

·
Como possibilitar a escuta de outras crianças que não poderão estar
presentes?

Quanto aos objetivos:
·

O que se deseja atingir com a participação das crianças?

·
O que será discutido e como serão produzidas as propostas das crianças
na conferência nacional?

Quanto à Metodologia:
·
Quais atividades serão desenvolvidas para permitir a discussão de
opiniões entre as crianças, buscando chegar a consensos?
·
Quem serão os adultos envolvidos na facilitação do processo de
participação das crianças, auxiliando suas atividades e a sistematização de suas
propostas?
·

Como as propostas das crianças serão incorporadas pelos adultos?

·

Qual é o calendário previsto?
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Quanto ao financiamento:
·
O Conanda custeará as despesas de deslocamento das crianças e de
seus acompanhantes à Conferência Nacional em Brasília?
·
O Conanda cobrirá os custos de preparação e realização da Conferência e
da formulação e execução das atividades das crianças?

Proposta Conferência

Atividades:
Crianças serão divididas pelos 5 eixos do Plano Decenal para trabalhar o material da última conferência de forma lúdica. Serão realizadas atividades presenciais com as crianças e, além disso, serão utilizados documentos resultantes de
outros processos de escuta, realizados com as crianças pequenas em seus lugares de origem.

Público:
·
Será feita uma chamada pública para a inscrição de organizações que
desejem enviar as crianças para participarem da Conferência.
·
Será dada preferência às minorias (quilombolas, indígenas, ribeirinhas,
das fronteiras, do sertão, da área rural, das florestas, com deficiência, periferias),
à diversidade de estados, de gênero e faixas etárias.
·
Cada organização enviará duas crianças, acompanhadas por um adulto
responsável.
·

As crianças terão entre 6 e 11 anos de idade.

·
As crianças menores de seis anos serão ouvidas pelas organizações em
seus locais de origem. As maiores levarão para o fórum o produto da escuta
realizada com as menores.
·
Antes da Conferência, as crianças participarão de discussões em seus
locais de origem.
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Produção de material de apoio para a participação das crianças na
Conferência Nacional:
O GT de Participação Infantil considera importante a elaboração de
material de apoio que oriente a participação das crianças na Conferência
Nacional de Direitos Humanos. O material será composto por sugestões de
atividades para fomentar a discussão com as crianças dos eixos presentes no
Plano Decenal, a partir de metodologias adequadas à faixa etária dos
participantes.
O material de apoio também contemplará a preparação das organizações
que levarão crianças para a Conferência Nacional, inclusive com atividades
voltadas para as crianças pequenas que não estarão presencialmente na
Conferência, além da realização de uma formação para os conselheiros sobre a
temática da participação infantil. O GT de Participação Infantil da Rede Nacional
Primeira Infância se coloca à disposição para a elaboração deste material.

Certos de contarmos com a costumeira parceria deste Conselho,
agradecemos antecipadamente.

Respeitosamente,

Flora Moana Van de Beuque
Coordenação do GT de Participação Infantil da Rede Nacional Primeira Infância

Claudius Ceccon
Coordenador da Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância
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