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PROGRAMAÇÃO
 Evento: Assembleia Geral da Rede Nacional Primeira Infância - RNPI.
 Data: 21 e 22 de outubro de 2019.
 Local: Hotel Nacional - Setor Hoteleiro Sul, Quadra 1, Bloco A, Asa Sul, Brasília/DF.
 Coordenação do evento: Equipe ANDI – SE/RNPI.
 Agenda - Cronograma e Assuntos abordados:
Segunda, 21/10/2019

MANHÃ

09:00

Terça, 21/10/2019

 Café de Boas-vindas.

10:30

 Apresentação da
programação do evento, da
equipe da SE-RNPI e dos
participantes.

11:00
–
12:45

 Estado da Arte dos projetos
e principais ações em curso
na RNPI.

14:00
–
14:45

 Lançamento
Vozes
Crianças Indígenas.

ALMOÇO
13:30
das

TARDE

 Eleição
das
novas
organizações
do Grupo
Diretivo - GD da RNPI.
14:45
–
16:50

16:50
17:10
–
18:00

09:30
–
12:00

 Resultado da Eleição das
novas organizações do GD.

14:10

 Revisão do Regimento – Parte 2

 Principais Atividades RNPI –
Parcerias e Projetos

14:10
15:00

 Dinâmica de Grupo

15:00
16:00
16:00
16:50

 Revisão do Regimento – Parte 3

 Intervalo

 Apresentação do Estado da Arte da
revisão do PNPI
xxx

xxx

 Revisão do Regimento da
RNPI – Parte 1

 RNPI Comunica
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PARTICIPANTES
N.
01

Nome
Amanda Vilella Rabello

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ana Oliva Marcílio
Ana Potyara Tavares
Antônia Conceição
Ariadyne Cunha
Carolina Velho
Cisele Ortiz
Clarisse Cardell
Claudia Mascarenhas
Claudio Fernando
Rodrigues Soriano
Creuziane Barros
Cristina Porto
Daniel Costa Lima
Diana Barbosa
Djan Moreira
Edna Maria Alves
Fernandes
Eduardo Schwarz Chakora
Elisa Costa
Elisangela Leal de Oliveira
Mercado

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ely Harasawa
Fernanda Vidigal
Flávia Falcão
Flavio Debique
Gisele Rodrigues
Heloisa Oliveira
Isabella Gregory
Janine Dodge
José Leopoldo Vieira
Julia Jungmann
Juliana Gatti Pereira
Rodrigues
Karina Lira
Kenia Sales
Leandro Ziotto
Letícia Born
Lígia Cabral Barbosa
Luciana Abade

Instituição
Fundação Angélica Goulart
Avante - Educação e Mobilização Social e
Instituto Brasiliana (representando Rodrigo
Mindlin Loeb)
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
Associação Internacional Maylê Sara Kalí - AMSK
Organização dos Estados Ibero-americanos para
Educação, Ciência e Cultura - OEI
Instituto Avisa Lá e Associação Brasileira de
Estudos sobre o Bebê - ABEBÊ
La Casa Incierta
Instituto Viva Infância
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de
Alagoas - UNCISAL, Universidade Federal de
Alagoas - UFAL e Criança Segura
Plan International Brasil e REPI do Maranhão
Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre
Infância - CIESPI / PUC-RJ
Instituto Promundo
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
Secretaria de Estado de Saúde do Piauí - SESAPI
Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
Associação Internacional Maylê Sara Kalí - AMSK
Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Secretaria Nacional de Promoção do
Desenvolvimento Humano / Ministério da
Cidadania
Fundação Bernard Van Leer
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
Plan International Brasil
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal - FMCSV
Centro de Criação de Imagem Popular - CECIP
Associação Brasileira do Direito ao Brincar e à
Cultura - IPA Brasil
Centro Internacional de Análise Relacional - CIAR
Associação Nacional das Universidades
Particulares - ANUP
Instituto Árvores Vivas
Visão Mundial
Exército de Advocacy
4Dady - Paternidade e Masculinidade
Fundação Porticus
Lar Transitório de Christie
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Luzia Lafitte
Marcia Bernardes
Maria Aparecida
Camarano
Maria Cristina Bó
Maria de Fátima Simas
Malheiro
Maria Francinelia
Nogueira
Maria Isabel Bellaguarda
Mariana Rodrigues da
Silva
Marília Bianchini
Maristela Cizeski
Marta Volpi
Mayara Silva de Souza
Michele Almeida
Miriam Pragita
Patrícia Almeida
Patrícia Camargo
Pedro Henrique Prata
Raquel Ribeiro
Rita de Cácia Silva
Sérgio Eduardo Marques
da Rocha
Solidade Menezes
Stephanie Filgueira
Thais Gawryszewski
Valéria Aguiar Carneiro
Martins
Vânia Shoemberner
Veet Vivarta
Vital Didonet
Yael Sandberg

Instituto da Infância - IFAN
União Nacional dos Dirigentes Municipais UNDIME
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do
Brasil - MIEIB
Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre
Infância - CIESPI / PUC-RJ
Creche Comunitária Estrelinha Azul
Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à
Adoção - CRIA
Centro Internacional de Análise Relacional - CIAR
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
Primeira Infância Melhor - PIM
Pastoral da Criança
Fundação Abrinq Pelos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Instituto Alana
Consultora em Primeira Infância / Projeto Babá
dos Sonhos
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
Inclusive - Inclusão e Cidadania e Movimento
Down
Tempo Junto
Escola de Gente
Centro de Criação de Imagem Popular - CECIP
Usina da Imaginação
Aldeias Infantis SOS Brasil
Secretaria Executiva / REPI - PE
Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL
Criança Segura
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
ANDI / Secretaria Executiva - RNPI
Instituto Samuel Klein - ISK
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Observações:
1. Há participantes que não assinaram a lista de presença do dia 21/10/2019, mas que se
apresentaram na rodada de apresentação realizada no primeiro dia.
2. Pedro Henrique Prata (Escola de Gente) chegou no início da tarde primeiro dia.
3. Patrícia Camargo (Tempo Junto) e Clarisse Cardell (La Casa Incierta) anunciaram que só poderiam
estar presentes no dia 21/10/2019.
4. Não consta assinatura na lista de presença do dia 22/10/2019 dos seguintes nomes: Ely Harasawa
(Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano / Ministério da Cidadania), Julia
Jungmann (ANUP), Juliana Gatti Pereira Rodrigues (Instituto Árvores Vivas), Luzia Lafitte (IFAN),
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Patrícia Almeida (Inclusive - Inclusão e Cidadania e Movimento Down) e Sérgio Eduardo Marques da
Rocha (Aldeias Infantis SOS Brasil).

1º DIA - 21/10/2019
MANHÃ (09h00min - 12h40min)
A Assembleia Geral da RNPI foi iniciada no dia 21/10/2019 às 9 horas no Hotel Nacional, em
Brasília-DF, com um café coletivo de Boas-vindas.
10h30min - A reunião começa com Miriam Pragita declarando oficialmente aberta a
Assembleia Geral da RNPI de outubro de 2019. Declara grande alegria em receber todas e todos em
Brasília. Apresenta a programação do evento e a equipe da Secretaria Executiva - SE da RNPI da qual
fazem parte: Miriam Pragita, Ana Potyara, Luciana Abade, Jaqueline Silva, Eduardo S. Chakora, Flávia
Falcão, Mariana Rodrigues da Silva, Gisele Rodrigues, Antônia Conceição, Vital Didonet, Veet Vivarta,
Diana Barbosa e Thais Gawryszewski.
Miriam inicia a rodada de apresentação dos participantes que falam seus nomes e
instituições que representam. Após essa rodada, introduz a primeira pauta “Estado da Arte dos
projetos e principais ações em curso na RNPI” que é iniciada por Diana com a apresentação “Ativação
Anual - RNPI 2019”.
Estado da Arte dos projetos e principais ações em curso na RNPI
1. Ativação Anual da RNPI - 2019 / Recadastramento dos Integrantes da RNPI
Diana Barbosa

Diana acredita que mostrar o retrato da Rede é uma boa forma de começar o evento, para
compreender como a Rede está constituída. Informa que a ativação cadastral da Rede, referenciada
no regimento interno, é um processo que tem previsão anual, mas que não foi realizado em 2018.
Revela que essa atualização feita agora em 2019 é a primeira da atual gestão da SE – RNPI, onde foi
realizado levantamento das adesões aos processos antigos, que foi relativamente baixa. Então,
primeiro, tentaram atender o porquê da quantidade de adesões tão baixa para depois criar
estratégias com o intuito de alcançar um resultado mais promissor e interessante. .
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Diz que, antes de mostrar os resultados da Ativação Anual de 2019, irá falar sobre o processo
da atualização cadastral, para demonstrar o esforço e as ações da SE–RNPI em alcançar o maior
número possível de integrantes nesse ano de 2019.

Explica que o processo de recadastramento dos integrantes da RNPI conteve quatro etapas:
1. O Mapeamento, que consistiu no entendimento sobre universo a ser contatado.
2. O envio do formulário eletrônico.
3. A Busca ativa, que exigiu um pouco mais da equipe pela necessidade de contatos sucessivos.
4. O Processamento dos dados e tratamento das informações para atualização dos cadastros e do
site.
Diana diz que falar do processo ajuda a entender a importância da atualização cadastral no
comprometimento da Rede com essa atualização e para o estabelecimento dos canais de
comunicação em rede. Reforça que nas tentativas de contato se percebeu o quanto é importante as
mais de 200 organizações terem os dados atualizados para garantir a comunicação e bom
funcionamento da Rede.

Em relação ao mapeamento das organizações da RNPI, conta que foram realizados
levantamentos nos chamados Registros Administrativos (cadastros antigos, cadastros válidos,
ativação anual de 2014 e 2016) e Registros Públicos (site RNPI e Guia de elaboração do PMPI). Diante
disso, como panorama geral de todas as organizações que passaram pela Rede nesses últimos anos,
eliminando as repetições, conseguiram chegar ao resultado de 261 organizações e 28 amigos da
Rede, ou seja, 289 contatos a serem realizados nesse processo de ativação cadastral.
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A etapa seguinte consistiu na Ativação Online por meio de envio e preenchimento do
formulário eletrônico, que foi ajustado e adaptado para contemplar, por exemplo, os diversos tipos
de organizações e amigos da Rede.
Diana explica que disponibilizaram o formulário eletrônico, com lembretes semanais
automáticos para obterem respostas no período de um mês. Informa que 71 organizações e 30
pessoas físicas responderam, ficando pendentes 190 organizações e 13 pessoas físicas. Esse número
excedente de pessoas físicas é resultante de algumas pessoas que faziam parte da lista de e-mail da
Rede e que resolveram participar da atualização como amigos da Rede.

Foi composto, então, um novo universo de 203 contatos pendentes para a próxima etapa de
Busca Ativa, realizada por uma equipe contratada de quatro pesquisadores. Conta que muitas
organizações tinham mudado de endereço, telefone e estavam com cadastros desatualizados,
demandando um trabalho exploratório e de pesquisa muito árduo.
Diana apresenta o resultado da Busca Ativa realizada dentro do universo desses 203 contatos
pendentes: 151 contatos atualizados, 21 desativados, 11 excluídos, 10 não quiseram atualizar e 10
continuaram pendentes, ou seja, dos 203 contatos realizados na etapa da busca ativa 90% dos casos
foram encaminhados:
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Quanto a última etapa do processo, o processamento dos dados, informa que estão, no
momento, realizando a organização das informações para a atualização do site da RNPI.

Após expor as etapas do processo de recadastramento, Diana apresenta os resultados gerais
da Ativação Cadastral de 2019: do total geral de 289 contatos, foram atualizados 209 Organizações e
53 Amigos da Rede, resultando em 92% dos casos encaminhados:
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Em amarelo: 11 excluídos.

Além disso, Diana demonstra alguns dados relativos ao perfil da Rede: Composição;
Distribuição regional; Natureza das organizações; Nível de atuação das organizações no Poder
Público; Área de atuação - as mais frequentes; Organizações que integram as REPI e os Grupos de
Trabalho, conforme abaixo:
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Para finalizar, cita o resultado da solicitação de adesão dos novos integrantes dos dois
últimos anos:

Miriam explica que, atualmente, há um passo a passo a ser cumprido para entrada na RNPI, mas que
há previsão de rever esse procedimento na revisão do regimento, com a possibilidade de que se
torne mais simples, mas sem afetar a qualidade.
Finalizada a fala de Diana, Miriam anuncia a segunda apresentação “Observatório do Marco
Legal da PI” na qual Diana, Thais e Vivarta estão à frente da construção e execução desta ação.
Estado da Arte dos projetos e principais ações em curso na RNPI
2. Observatório do Marco Legal da Primeira Infância - PI
Diana Barbosa, Thais Gawryszewski e Veet Vivarta

Veet Vivarta introduz citando o objetivo, o público alvo e a estrutura do observatório:
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Vivarta considera que é relevante realizar os seguintes questionamentos: “Por que um
observatório?” “É necessário o investimento em uma ferramenta com essas características?”.
Comenta que essas perguntas vêm sendo feitas no âmbito da Rede há algum tempo, o que
demonstra a preocupação de todos sobre a importância de dar concretude a uma ferramenta que
possua os objetivos acima descritos e que integre o planejamento estratégico vigente da RNPI.
A SE-RNPI iniciou o processo de criação do observatório fazendo uma pesquisa de
benchmarking, para identificar ferramentas similares disponíveis hoje no Brasil, seja para conhecer
as boas práticas, seja para identificar riscos de duplicação de esforços. Revela que foi constatado que
não há plataformas similares e não há duplicação de funcionalidades.
Afirma que o observatório é uma ferramenta fundamental para a construção de
conhecimento estratégico a serviço da RNPI e do país na medida que propicia o fortalecimento da
incidência da Rede em nível local e nacional e do monitoramento e avaliação das políticas públicas da
primeira infância.
Pontua, resumidamente, as justificativas para a criação do observatório, a seguir:

Vivarta acredita que, a partir dos elementos acima apresentados, cria-se uma base sólida
para justificar o investimento que vem sendo feito na construção da plataforma do observatório.
Apresenta, também, o pioneirismo, encontrado nesse observatório e apenas nele:

Passa a palavra para Diana que explana, de forma geral, o processo colaborativo tão
importante na construção do observatório. Ela revela que, desde fevereiro de 2019, ocorreram ações
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que oportunizaram discussões, contribuições da Rede e de especialistas e outras, onde destaca as
seguintes:

Conta que a apresentação da proposta ao Grupo Diretivo da Rede, realizada em fevereiro de
2019, foi a primeira exposição pública desse projeto, a fim de dar início às discussões e, a partir daí,
amadurecer e evoluir a proposta. Quanto ao processo de benchmarking, foi realizado o
levantamento de mais de 40 plataformas, onde puderam entender quais os elementos envolvidos no
desenvolvimento de uma ferramenta dessa magnitude.
Diana explica que, relacionado ao eixo dos indicadores, foi elaborado um documento
preliminar para ser discutido em reunião com mais de 40 colaboradores entre integrantes da Rede,
gestores e especialistas, objetivando a definição tanto do que seriam os indicadores, quanto na
priorização das temáticas relacionadas. Os resultados dessa reunião foram consolidados e
compartilhados com toda a Rede para possibilitar a participação e o maior número de contribuições,
que, após recebidas, foram sistematizadas. Também, como resultado dessa reunião, foi criado um
comitê técnico com a responsabilidade de dividir as decisões tomadas no âmbito desse observatório.
Falando da Busca Ativa dos Planos Municipais da Primeira Infância (PMPI), que se refere a
outro eixo, Diana conta que toda a Rede foi envolvida na ajuda da captação dos Planos existentes, a
fim de possibilitar futuramente a disponibilização desses documentos na plataforma.
E, por último, cita a realização da reunião com os gestores que elaboraram seus PMPI, para
que se pudesse chegar a um instrumento de análise de conteúdo por meio de uma amostra dos
Planos municipais.
Após exibir o processo colaborativo, Diana passa a apresentar os quatro eixos estruturantes
do Observatório do Marco Legal da Primeira Infância (MLPI), que possuem características e
delimitações próprias.
1. Eixo Indicadores:
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Quanto à metodologia para a elaboração dos indicadores, Diana relata que na ação de
benchmarking foram identificados mais de 100 indicadores relacionados à primeira infância. Apesar
disso, o processo de definição foi mais além do que chegar a um confronto de indicadores
relacionados à PI. Explica que foi realizado um cruzamento com as diretrizes e princípios que estão
estabelecidos no MLPI e as estratégias que estão colocadas no Plano Nacional da Primeira Infância
(PNPI), para que, assim, se pudesse chegar a um modelo de indicadores mais adequado. Conta que
esse cruzamento de informações levou a indicadores que são de fácil acesso e aos chamados
indicadores exclusivos, que também pretendem divulgar no observatório, contidos nas bases de
dados federais, mas com resultados ainda não divulgados.
Diana relembra que o MLPI define onze áreas prioritárias para primeira infância e expõe que,
inicialmente, irão trabalhar com três áreas específicas: Saúde, Educação e Assistência Social. Explica
que essa decisão foi tomada por causa da possibilidade de encontrar nessas três áreas dados já
sistematizados e com rotina de coleta de dados que permita acessar e atualizar as informações ao
longo do tempo. Reforça que a alternativa encontrada, para se conseguir dados consolidados e
sistematizados e priorizar as informações disponíveis em nível municipal, foi utilizar as bases de
dados federais.
Informa que pretendem chegar a dez indicadores para cada uma das áreas. Fala, ainda, que
os indicadores prioritários estão relacionados à definição do público alvo. A intenção é definir um
conjunto prioritário de indicadores que possibilitem qualidade, relevância e fácil acesso das
informações. Reitera que foco é a criança de 0 a 6 anos. E, quanto às desagregações, esclarece que,
além das médias gerais, pretendem também mostrar as desigualdades que estão escondidas nessas
médias e revelar as diferenças que podem ser encontradas em indicadores por sexo, cor ou raça,
localidade e outros.
Passa a palavra para Thais que apresenta resumidamente o processo de construção do Eixo
Indicador.

T
Thais retoma o que já foi dito por Diana na exposição do processo colaborativo para
entender o histórico do eixo dos indicadores. O primeiro passo consistiu em uma leitura
sistematizada do MLPI, do PNPI e de outros documentos e pesquisas sobre a primeira infância. O
segundo passo foi o benchmarking, onde foram analisadas mais de 40 plataformas de indicadores
relacionadas à primeira infância e, também, outras gerais de indicadores sociais. A partir daí
passaram a construir uma matriz de análise, que é a base para a seleção dos indicadores que
integram o observatório. Com o preenchimento dessa matriz foi originada a primeira versão dos
indicadores discutida na reunião do comitê técnico.
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Em síntese, explica que após a análise do MLPI, do PNPI, de outros normativos e do que há
de disponível nas bases de dados, se chega ao indicador. Ilustra a construção dos indicadores
descrevendo o seguinte exemplo:

Percorrido todo esse caminho para se chegar aos diversos indicadores, os resultados foram
encaminhados para análise dos integrantes da Rede e de especialistas. As contribuições da Rede
foram consolidadas e submetidas ao comitê técnico. Atualmente estão chegando à versão final dos
indicadores. Revela que aproximadamente 70% dos indicadores estão definidos.

Finalizados os indicadores, será iniciado o preenchimento da ficha de metadados, que
consiste no histórico de cada indicador, fundamental para a transparência do observatório. A partir
daí, se pretende realizar reuniões setoriais, por áreas, para análise, novamente, da ficha de
metadados e dos métodos de cálculo de cada indicador. Por fim, o cálculo dos indicadores, que será
feito internamente, para possibilitar a divulgação dos dados desagregados. Reitera que será realizado
o cálculo de indicadores exclusivos, já mencionados por Diana, que ainda não foram calculados e
divulgados, para também disponibilizá-los de forma desagregada.
2. Eixo Planos Municipais da Primeira Infância (PMPI):
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Diana explica que o objetivo desse eixo é realizar a análise de conteúdo de 100 planos
municipais. Também, disponibilizar materiais e o PDF desses planos, por meio de consulta
georreferenciada, no mapa do Brasil, que permita identificar e acessar/baixar os planos existentes,
por município, e possibilitar que os gestores possam socializar seus planos municipais na plataforma.
Pontua, a seguir, as principais contribuições desse eixo na plataforma:

Quanto à análise de implementação dos planos, esclarece que não se trata de análise de
implementação de políticas públicas e sim da análise de uma carta de intenção.
Diana considera que o grande desafio relativo a esse eixo, para que se faça a análise de
conteúdo e disponibilize na plataforma os 100 PMPI, é a grande dificuldade em localizar os planos
municipais. Para tanto, contrataram uma equipe para trabalhar na busca ativa.
Passa a palavra para Thais, que apresenta o processo de busca ativa e de análise de conteúdo
dos PMPI. Informa que a busca ativa está em andamento, concomitantemente à análise de conteúdo
dos planos encontrados.
Expõe as seguintes etapas do processo de Busca Ativa:
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Thais explica que o primeiro passo foi a consolidação de informações de diversas fontes que
estavam disponíveis sobre a existência dos PMPI: levantamento realizado pela SE-RNPI sobre a
existência de planos, municípios com selo do UNICEF, informações do IBGE de 2014, inscrição dos
cursos relativos aos planos municipais, e outras fontes onde, de alguma forma, foi declarada a
existência do PMPI. Reitera que foi contratada uma equipe para realizar a busca ativa, com roteiros
padronizados a fim de atender as diferentes formas e tipos de contatos. Foram encaminhados emails e solicitada ajuda da Rede. Ressalta que, após esse levantamento de informações sobre a
existência do documento, o processo de busca ativa culmina nas ligações telefônicas para diversos
órgãos de cada município, a fim de se obter o plano propriamente dito, apresentando os seguintes
resultados:

Resultados preliminares da busca ativa: levantamento inicial da existência de 481 planos, dos
quais 284 municípios foram contatados, 22 leis encontradas e, por fim, o total de 68 planos
localizados. Menciona novamente que foi prevista a meta de 100 PMPI para iniciar o observatório.
Diana explica que a informação inicial de planos existentes não significa que foram
obtidos/localizados.
Quanto à análise de conteúdo, foi construída uma matriz preliminar, com fundamento no
MLPI e no PNPI. Essa versão foi apresentada, debatida e aprimorada em uma reunião com os
gestores municipais para consolidar e validar a versão final do instrumento. Essa versão já está
servindo para análise de conteúdo, onde não se avalia se plano é bom ou ruim, e sim o que ele possui
ou não em relação às ações propostas no documento. Para essa tarefa foi contratada uma equipe de
pesquisadores que já iniciaram a classificação de conteúdos dos planos.
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Por conta de já ter ultrapassado o tempo cedido à apresentação, Diana expõe rapidamente a
proposta para o desenvolvimento da plataforma e destaca os próximos passos, ou seja, o que falta
ser cumprido, conforme segue:

Vivarta fecha a apresentação relatando os potenciais desdobramentos. Comenta que, a partir
do que se tem construído e de reflexões e debates da Rede, fica claro o potencial da plataforma em
relação a desdobramentos, expansão e consolidação das seguintes possibilidades:

O primeiro desdobramento é construir uma série histórica para possibilitar a comparação,
dentro de uma curva de evolução, do que está acontecendo ao longo dos últimos quatro anos.
Quanto ao orçamento da primeira infância, debatido fortemente na Rede, é um elemento
importante, mas que necessita de grande investigação antes de qualquer ação concreta. Outra
possibilidade é construir uma interface do observatório com os cursos EAD/PMPI, já que o
observatório é uma ferramenta importante para os alunos. Além disso, é possível realizar também
estudos de caso sobre a implementação dos PMPI, com visitas, entrevistas, levantamento de
informações sobre a implementação e execução dos planos, como elemento de referência para os
gestores municipais. Por fim, por mais acessível que seja e após meses de uso da plataforma, é
importante a disponibilização de help desk aos usuários.
11h30min - Miriam abre para perguntas.
Maria de Fátima indaga se no questionário relativo ao plano municipal é perguntado se o
mesmo está instituído por Lei. Thais responde que não. Diana complementa que em reunião de
validação do instrumento alguns gestores pontuaram que a não aprovação não significa a não
implementação do plano. A participante sugere a inserção dessa questão no questionário, pois acha
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que é importante o plano estar previsto na lei municipal e que se faça um movimento para a inclusão
dos planos nas leis municipais.
Karina questiona, em relação aos próximos passos, se haverá um plano de mobilização da
plataforma, pois considera essa ferramenta tão importante, sugerindo que seja lançada com um
plano de ação. Propõe, também, gerar relatórios de progresso, para trabalhar os indicadores com
base nas metas nacionais. Além disso, pondera que o custo de desenvolvimento é muito caro,
principalmente uma ferramenta dessa natureza. Então pergunta sobre como manter a
sustentabilidade, a médio e longo prazo, qual o custo de manutenção dessa ação, ou se essa
ferramenta pode ser considerada como política pública.
Vivarta responde que, sobre o aspecto da comunicação, acha muito importante essa
lembrança. Assegura que a lógica do projeto é incluir estratégia de divulgação, seja via jornalistas,
por redes municipais ou por meio do potencial de comunicação da RNPI agora organizado. Ressalta
que esse processo se iniciará no lançamento - previsto para julho de 2020, mas que se deve pensar
numa estratégia de comunicação e mobilização para sustentação da plataforma como um elemento
de interesse contínuo do público em geral. Miriam complementa que os recursos para todas as
etapas apresentadas até o momento já estão captados e são originários da parceria com a Porticus, a
Petrobrás e a Fundação Bernard van Leer. Para as próximas etapas serão necessárias novas parcerias.
Daniel pergunta se o observatório de implementação da Lei Maria da Penha serviu de
inspiração, por trazer muitas informações importantes e que talvez possa contribuir para
implementação do observatório da PI. Outra questão é sobre o recorte de gênero. Pergunta se existe
uma análise sobre como está o debate de gênero nos municípios. Justifica essa questão dizendo que
a primeira infância sem a leitura de gênero pode ocasionar ainda mais peso e responsabilidade em
cima das mulheres.
Diana revela que não conhece o observatório de implementação da Lei Maria da Penha.
Ressalta que o observatório da PI não tem como objetivo acompanhar e monitorar a implementação
do MLPI e sim apresentar subsídios que sirvam ao acompanhamento, planejamento, discussões e
pesquisas, com a disponibilização de dados desagregados que permitam perceber as desigualdades,
inclusive as de gênero.
Luzia considera que, em relação ao observatório, é necessário definir os momentos em que o
MLPI e o PNPI serão considerados como norte. Diz que são complementares, mas possuem objetivos
diferentes. Também reflete que a operacionalização está nos municípios, que normalmente não
possuem equipe técnica, não compreendem a diferenciação entre o que é Marco Legal, PNPI, PMPI,
observatório e RNPI. Compartilha que está fazendo um projeto com abrangência de dez municípios,
onde oito possuem planos, que não são conhecidos pelos gestores, apesar de serem lei no município
e terem sido assinados por esses gestores. Conta que há planos copiados e assinados sem mesmo
mudar o nome do município de origem, além de inúmeras outras questões. Por isso, sugere que se
pense em outras estratégias que vão além da busca ativa dos PMPI e que possam facilitar o acesso
dos municípios à PI. Além disso, questiona sobre como será articulação desse observatório com os
diversos outros, como o da Fundação Abrinq, que possuem uma série de dados da primeira infância.
Sugere pensar em como serão feitos esses cruzamentos.
Vivarta concorda com Luzia em relação à realidade dos municípios, levada em conta como
um dos principais elementos para a construção e funcionalidade da ferramenta, para o melhor uso
desse potencial de dados. A plataforma está sendo pensada tanto para uso de pesquisadores, como
para quem não domina análise e interpretação de dados. A ferramenta vai subsidiar os gestores e
secretários, que poderão ter acesso automático, baixar e imprimir uma página customizada com a
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radiografia da PI no município, e se aprofundar com os recortes e as desagregações. Além disso,
reafirma que estão pensando no processo de divulgação do observatório. Diana relembra que dentro
do eixo dos Planos Municipais, estão realizando a análise de conteúdo, onde podem descobrir as
duplicidades.
Quanto à interlocução e articulação entre as plataformas que apresentam dados
relacionados à primeira infância, Diana menciona que há outro eixo que não foi apresentado
chamado de Repositório de Informações, ainda em elaboração. Afirma que estão levando isso em
consideração e que será feito nesse eixo.
Ligia acredita que a Rede tem um papel fundamental de controle social, de
acompanhamento e implementação do MLPI, de contribuir para os PMPI ao se aproximar dos
municípios, principalmente para evitar as perdas que acontecem nas mudanças dos governos e
garantir a continuidade. Pensa que cabe às organizações da sociedade civil que estão nos municípios
serem os guardiões dessa memória, para a garantia da continuidade das ações construídas com
muito esforço. Por conta disso, não entende porquê o observatório não pode ser um instrumento de
acompanhamento da implementação do Marco Legal - por achar que esse é o papel fundamental da
RNPI - para que se possa apontar os avanços e retrocessos na implementação tanto do MLPI quanto
do PNPI, atualmente em processo de revisão.
Em resposta, Diana ressalta que houve discussões sobre o nome da plataforma e seus
objetivos e concluíram que seria melhor, primeiro, entender o observatório como uma ferramenta
que oferece subsídios para o acompanhamento da implementação do MLPI e das diretrizes e
princípios para a elaboração das políticas que estão presentes no Marco Legal. Reforça que o
observatório é uma ferramenta com o objetivo de fornecer subsídios para acompanhar os avanços e
retrocessos em vários pontos dentro do MLPI. Se o observatório passar a ser um instrumento de
monitoramento, o processo é muito mais complexo, pois a metodologia precisa ser específica para
avaliação e monitoramento e devem ser definidos quais os pontos a serem monitorados. Miriam
complementa, considerando que esse retrato da primeira infância é o primeiro passo para se
entender o estado da arte e pré-requisito para possibilitar, futuramente, o monitoramento.
Lígia considera fundamental incluir um olhar para a garantia da continuidade, num cenário
onde “um gestor tem que destruir o trabalho do anterior”. Portanto, diz que é importante o trabalho
junto à população, que fica à mercê das mudanças de gestão, para envolvê-la na construção e
implementação do PMPI. Questiona como essa radiografa será utilizada como insumo para planejar
ações voltadas à primeira infância e o que deve ser feito no território para mobilizar a população.
Maristela relata sobre suas visitas, onde percebe que a elaboração dos PMPI possuem
finalidades equivocadas voltadas para atender demandas como a do Itaú Social e de selos como o do
Unicef e outros. Então, pondera que é necessário ficar atento para quem é a resposta dos trabalhos.
Miriam ratifica que a resposta é para sociedade brasileira. Afirma que foi empreendido um
grande esforço para chegar a maior desagregação possível dos dados. Com esses dados será possível
criar um ambiente de referência e contribuir para fortalecer o papel do controle social e da RNPI.
12h15min – Terminadas as perguntas Miriam diz que, por conta do tempo exíguo, irá
apresentar rapidamente os slides relativos às atividades da RNPI e que não será possível falar
detalhadamente sobre cada uma.
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Estado da Arte dos projetos e principais ações em curso na RNPI
3. Mobilização, articulação e principais atividades em andamento - RNPI
Miriam Pragita
Explica que essas atividades consistem em trabalhos de respostas às demandas de
participação em outros espaços e eventos, de discussão e diálogo da Rede e de mobilização e
articulação. Então, rapidamente, expõe os eventos em ordem cronológica, a maioria com fotos, por
meio dos slides a seguir:
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12h35min - Miriam, então, passa a palavra para Luciana que apresenta o calendário da RNPI.
Estado da Arte dos projetos e principais ações em curso na RNPI
4. Calendário – RNPI
Luciana Abade
Luciana, inicialmente, comenta que foram muitos os eventos que a Secretaria Executiva da
RNPI participou a convite e, para possibilitar a participação em todos esses eventos, foi elaborado
um calendário já divulgado para todos. Pede que a Rede continue enviando, se possível com
antecedência, as agendas e informações que são socializadas no site da RNPI. Essa divulgação
contribui para fomentar a participação de maior número de pessoas e tentar evitar o choque de
agendas, apesar de algumas vezes ser inevitável. Informa que o calendário da RNPI pode ser
acessado pelo link: http://primeirainfancia.org.br/eventos/
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Além
disso,
apresenta
informações
relacionadas
ao
banco
de
fontes:
http://primeirainfancia.org.br/andi-comunicacao-e-direitos-lanca-banco-de-fontes-para-jornalistas/

Informa que encontra-se no site da RNPI o banco de fontes sobre primeira infância para
jornalistas com a indicação de mais de 200 nomes de especialistas e organizações que trabalham em
defesa dos direitos das crianças e adolescentes no Brasil. Comenta que esse banco será atualizado
periodicamente, trimestralmente, e que as organizações e especialistas podem indicar outros e a si
próprios. A ANDI trabalha com jornalistas e imprensa há 26 anos e, com a RNPI, a demanda
aumentou muito. Então, esse banco de fontes é estratégico para o atendimento dessas e de outras
demandas.
Aproveita, também, para falar do Projeto Primeira Infância é Prioridade/Petrobrás, onde
todas as ações desse projeto, realizadas durante os próximos dois anos, serão divulgadas nos sites da
ANDI e da RNPI (http://andi.org.br/primeirainfancia/)
Destaca a ação “Pautas Especiais”, que contará com a ajuda financeira para a logística na
produção de reportagens sobre os temas prioritários da RNPI selecionadas a partir de propostas de
jornalistas.
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Informa que houve, também, uma série especial de três reportagens que foi ao ar na TV
Brasil na semana passada, e também veiculada pela Agência Brasil, que vai virar um especial no
Caminho das Reportagens na TV Brasil. A Pauta dessas reportagens foi relacionada a como o Brasil
tem recebido as crianças refugiadas da Venezuela.

Finaliza mostrando o vídeo da primeira reportagem: “Menores Refugiados”.
12h45min - O grupo é liberado para o almoço.

1º DIA, 21/10/2019
TARDE (14h - 18h)
14h - Ana introduz o período da tarde do primeiro dia da Assembleia informando que será
iniciada por Clarisse Cardell (La Casa Incierta).
Clarisse agradece por permitirem antecipar sua apresentação, já que não poderá comparecer
no segundo dia do evento e participar da pauta “RNPI Comunica”, momento previsto para
compartilhar os projetos e ações em curso realizadas pelas organizações participantes e parceiras da
Rede.
Apresenta o projeto “Bebês nascem Poetas”, realizado com o apoio da RNPI, com a
participação de Vital Didonet, e com o financiamento da Porticus em conjunto com a Secretaria de
Cultura. Consiste em 24 apresentações teatrais em creches públicas, privadas e para público familiar,
onde foram utilizados sensores termoelétricos em bebês para medir o impacto da arte nessas
crianças. Revela que, talvez, seja a forma mais próxima - mais que a ressonância - de se medir o
sistema neurovegetativo, especificamente em crianças de 0 a 3 anos. Informa que irão fazer um
documentário sobre o resultado desse projeto e disponibilizar os dados dessa pesquisa para toda a
Rede.
Fala que a atenção das crianças, ao longo do espetáculo, é sempre demonstrada em curva
ascendente, e a dos adultos é em curva descendente. Ilustra contando que a média resultante do
sensor das crianças está entre 120 e 150, enquanto a dela, mesmo estando em cima do palco
interpretando, está entre 50 e 90. Isso comprova que a capacidade das crianças de se relacionarem
com a poesia e com as emoções é muito superior à dos adultos. Expressa que é muito impactante ver
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isso traduzido em gráficos, em dados e em números. Informa que os dados estão sendo
sistematizados e que Vital irá fazer uma tradução da aplicabilidade desses dados para diversas áreas,
inclusive para a educação infantil. Por fim, diz que é um projeto pioneiro no mundo, nessa relação
direta entre a arte e a primeira infância.
Finalizada a exposição, Ana anuncia a próxima pauta.
Lançamento Vozes das Crianças Indígenas
Rita de Cácia Silva – Usina da Imaginação
Rita inicia falando que a Usina da Imaginação funciona em Florianópolis, entraram na Rede
por meio da Shine a Light, uma ONG dos EUA, e trabalham em vários lugares do Brasil. Estão, em
especial, realizando um projeto há bastante tempo no Recife e na Amazônia. O da Amazônia chamase Canal Canoa.
Explica que o Canal Canoa, criado em 2012, é um canal de comunicação com as crianças
indígenas de São Gabriel da Cachoeira, mas que moram na cidade. Tem como objetivo mostrar a
diversidade de conhecimento da cultura brasileira, principalmente a indígena, que poucos
conhecem. Também, proporciona o intercâmbio entre as crianças indígenas e as crianças de outras
escolas, para que as do meio urbano entendam que crianças indígenas não possuem um padrão e
que são crianças como todas as outras.
Conta que iniciaram perguntando para essas crianças indígenas se conheciam mitos, pois
normalmente se tem a ideia de que as crianças indígenas que moram na área urbana perderam os
mitos e as histórias que seus avós contavam. Comenta que elas surpreenderam ao compartilhar
muitos conteúdos e que tinham muito a contar. Então, foi feito uma série de pequenos filmes com as
crianças, realizados inclusive pelas crianças, dentro de um processo participativo.
Informa que os filmes podem ser acessados no site do Canal Canoa e apresenta, nesse
momento, o filme: “Como fazer um pião”.
Destaca, também, que escreveram um projeto para o Saving Brains com o objetivo de
mostrar o que os indígenas pensam e produzem sobre técnicas de cuidados, fazendo, junto com os
indígenas, um mapeamento dos indicadores de crescimento das crianças. Foram escutados os
chamados especialistas, que são as lideranças indígenas, os pais e as mães, originando sete filmes.
Esses vídeos foram mostrados massivamente nas comunidades indígenas, contribuindo para o
reconhecimento de técnicas que eles não praticam mais. Também, com esses filmes, passaram a se
questionar sobre o motivo de não mais falar com os filhos na língua indígena e não contar mais suas
histórias para as crianças. Todo o trabalho foi focado no protagonismo desses especialistas indígenas.
Finaliza apresentando outro filme com o relato dos adultos sobre o crescimento e
aprendizado das crianças: “A primeira Infância Indígena”.
14h45min - Após o filme inicia-se a próxima pauta.
Eleição das novas organizações do Grupo Diretivo – GD da RNPI
Ana informa que há oito organizações que se candidataram para as oito vagas do Grupo
Diretivo, sendo três dessas para suplentes. Informa que cada organização candidata terá cinco
minutos para se apresentar, que a votação será aberta, que cada organização tem direito a um voto
em até cinco organizações e que amigos da Rede não votam.
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Comunica que a nova organização eleita iniciará sua atuação em 2020 e que o GD contará
com 11 organizações/membros.
Estão saindo do GD - RNPI em 2019:
 Fundação Abrinq;
 Fundação Maria Cecília Souto Vidigal;
 Instituto Alana;
 Avante;
 EBBS











Anuncia as organizações candidatas:
Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Primeira Infância - CIESPI;
Criança Segura;
Instituto Brasiliana;
Instituto Promundo;
Lar Transitório De Christie
Creche Casa Dia;
Pan Internacional Brasil;
Visão Mundial;
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN.
As apresentações das organizações são iniciadas.

1º. Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Primeira Infância – CIESPI,
representado por Cristina:
Cristina informa que o CIESPI é presidido pela professora Irene Rizzini e possui convênio com
a Universidade Pontifícia Católica do Rio de Janeiro. Diz que trabalham há trinta anos na defesa e
garantia dos Direitos Humanos, predominantemente com a questão da extrema vulnerabilidade de
crianças, jovens e famílias. Possuem alguns projetos na área da primeira infância e relacionados à
questão da rua. Fala que participam da Rede desde o início e que fizeram parte durante seis anos do
Grupo Gestor. Comenta que esse último ano foi bastante complexo por causa da finalização de
alguns projetos e que tiveram que se reorganizar em relação à captação de recursos. Declara que
consideram uma grande oportunidade de novamente estarem mais próximos ao GD, em parceria
com a ANDI, e contribuir nesse trabalho coletivo.
2º. Criança Segura, representada por Vânia:
Vânia inicia justificando a existência da organização Criança Segura. Informa que morrem por
dia dez crianças por causas acidentais, mais que por doenças, como câncer infantil, e por violência.
Uma das principais causas de morte acidental é o trânsito, que mata três crianças por dia no Brasil.
Depois vem sufocação, queimaduras, quedas, afogamentos, com índices em crescimento. Comenta
que, apesar da morte por acidentes de trânsito estar diminuindo, atualmente há ameaças ao código
de trânsito, de tirar o dispositivo de retenção veicular que salva 71 % das crianças em casos de
colisão.
Reforça que a morte de crianças por causas acidentais é uma causa importante e urgente,
mas pouco discutida. Estudos comprovam que 90% das crianças poderiam ser salvas com ações
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simples como adequação do ambiente, supervisão, e outras, onde das dez crianças que estão
morrendo, nove poderiam ser salvas.
Conta que atuam há 18 anos no Brasil e fazem parte de uma organização internacional Safe
kids, uma Rede que trabalha com prevenção de acidentes há mais de 30 anos. Informa que a Criança
Segura trabalha em três frentes: comunicação, mobilização e advocacy. Revela que estão se
candidatando ao GD para dar maior visibilidade a essa temática tão importante e contribuir mais
diretamente trazendo seu know how de trabalho com crianças de 0 a 14 anos.
3º. Instituto Brasiliana, representado por Ana:
Ana explica que a Avante, da qual faz parte, está representando o Instituto Brasiliana por
meio da procuração repassada pelo superintendente Rodrigo Mindlin Loeb transcrita a seguir:
“O Instituto Brasiliana atua desde 2010 no Brasil, inicialmente reunindo as Coleções Brasilianas, que
englobam quadros, livros, objetos, imagens e documentos relativos ao Brasil ao longo de mais de 500 anos de
sua história. A partir de 2015 o Instituto se volta, também, para a compreensão dos problemas brasileiros, em
especial, nas grandes cidades. O direito à cidade, buscando reflexões de como atuar na direção da
resignificação das áreas de vulnerabilidade, a partir da apropriação do potencial cultural e da memória coletiva,
fortalecendo as localidades e suas comunidades, tendo criado um eixo específico de ação sobre garantia de
direitos da infância, primeira infância e desenvolvimento urbano. O Instituto Brasiliana vê a pluralidade da
Rede como uma qualidade e entende que há grandes desafios para que essa Rede tenha as conexões fluindo,
promovendo difusão, trocas e parcerias, fortalecendo a agenda da PI em um mundo cujo modelo
desenvolvimentista supõe um crescimento infinito em um planeta finito. Alternativas já se colocam como
potentes, mas precisam ser sistêmicas, no plural, pois precisamos de múltiplos caminhos. A composição do
Grupo Diretivo pode contemplar uma pluralidade de visões, mas, sobretudo compartilhar o entendimento de
que precisamos mudar a lógica de exploração da natureza e das pessoas que fazem parte dela, da multiplicação
sem limites e sem escrúpulos do capital financeiro, concentrado em poucas e poderosas mãos, para caminhos
de colaboração, recuperação ambiental e humana, tendo como centro a defesa dos direitos da infância e dos
direitos da natureza como indissociáveis. A atuação em programas para criança é algo que consolida o desejo
de ampliar uma frente de estímulos ao desenvolvimento integral da infância, um objetivo que começou a se
esboçar em 2015 com a colaboração no projeto internacional SP-95. Gere uma plataforma o “museubrasil.org”,
um projeto de fortalecimento aos museus brasileiros, que integram um portal de museus e uma marca para
difundir a museologia brasileira. Não podemos esquecer que as crianças são o fundamento de nós mesmos e
todo o esforço para a transformação das cidades com foco na criança abre a perspectiva para o benefício de
todos. A atuação recomendada para projetos da infância é o da integralidade de cuidados, que demandam
várias áreas de conhecimento somadas, trabalhando de maneira transversal com os mais diversos recursos
possíveis. O Instituto Brasiliana é uma das primeiras instituições brasileiras a atuar no projeto de solução URB95, em parceria com a Fundação Bernard van Leer. Sobre a inspiração do Urban 95 o instituto colaborou na
criação e desenvolvimento, em acordo de cooperação técnica com o município de São Paulo, por meio do
programa de apoio a infância da capital, São Paulo Carinhosa. O projeto SP-95 realizou a seguinte pergunta aos
gestores de políticas públicas e especialistas: o que você faria na sua cidade se tivesse 95 cm, a altura de uma
criança com 3 anos de idade. A questão inspira e motiva um extenso campo de trabalho no âmbito da infância
e desenvolvimento urbano, habitação, saúde, cultura, ocupação do espaço urbano. Especificamente, nesse
projeto, o Brasiliana coordenou uma avaliação de políticas públicas voltadas para crianças e famílias na região
do Glicério em São Paulo”.

Ana expressa que o interessante, nesse apoio e representação do Brasiliana no GD, é que o
instituto une infância, cidade, cultura e natureza, quatro eixos que se articulam muito bem. Acha que
é preciso voltar a se conectar com a cultura da infância. Comenta que já tiveram força de atuação em
governos anteriores e que conseguiram incluir a PI no Plano Nacional de Cultura. Precisam retomar o
pensamento da infância na cidade e a infância na cidade com a natureza. Também defende a ideia de
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composição de um Grupo Diretivo diverso, tal qual é a Rede. Por isso a defesa do Instituto Brasiliana
nesse GD.
4º. Instituto Promundo, representado por Daniel:
Daniel informa que está representando Miguel Fontes, Diretor do Instituto Promundo. Atua
como consultor da organização, sendo figura de referência na temática de paternidade e cuidado.
Informa que o Promundo é uma ONG fundada no Rio de Janeiro em 1997, dividindo o escritório
entre Brasília e Rio de Janeiro. Também tem escritório nos EUA e de pesquisa em Portugal e Ruanda.
Relata que a missão central do Promundo sempre foi trabalhar a temática de equidade de gênero e a
prevenção das violências, através do envolvimento e engajamento da população masculina, de
meninos e homens. Destaca que é uma das organizações pioneiras, junto com o Instituto Papai, a
trazer a discussão dos homens e das masculinidades para a pauta da equidade de gênero,
principalmente na América Latina. Tem um trabalho muito forte com diversas Redes globais, como a
MenEngage, que é uma rede que congrega mais de 700 organizações ao redor do mundo para
trabalhar o envolvimento dos homens pela equidade de gênero. Também, com a Campanha
MenCare, que está presente em 50 países trabalhando as temáticas das paternidades e do cuidado.
Acha interessante e muito rico que o Promundo traga esse olhar das paternidades para dialogar com
a temática da PI. Comenta que ainda se trabalha muito pouco com a discussão de gênero na primeira
infância e nas escolas, no Brasil. Pensa que o Promundo tem muito a aprofundar na temática da PI e
desenvolver mais trabalhos nesse campo com a ajuda e intercâmbio com a Rede e que podem
contribuir bastante com a questão de gênero e masculinidades. Finaliza mencionando que o
Promundo tem um pacto e um objetivo de que os homens façam 50% das atividades domésticas e de
cuidados com as crianças. Querem a paternidade como estratégia de equidade de gênero, pois, por
diversas evidências e comprovação científica, isso é bom para as crianças, as mulheres e os homens.
5º. Lar Transitório De Christie, representado por Lígia:
Lígia explica que o Lar Transitório é uma instituição de ação regional. Estão em Olinda e
atendem famílias de Abreu e Lima e Paulista, que são bairros adjacentes, com 45 mil domicílios. Diz
que atuam em ações educativas e sócio-assistenciais para crianças de 0 a 6 anos e adolescentes de 7
a 16 anos. A atuação em Direitos Humanos refere-se ao fortalecimento das famílias, com o programa
neonatal para gestantes, inclusive gestantes adolescentes. Trabalham, também, no enfrentamento
de conflitos, em parceria com as políticas públicas disponíveis, e na proteção às crianças, com o
Programa de Adoção Fraterna. Além disso, possuem ações para a redução dos índices de desamparo,
basicamente em colônias de pescadores. Fazem um trabalho de reciclagem para ajudar às famílias na
geração de renda, no retorno das mães à vida laboral, com o projeto TOP 3 - Reciclagem, em parceria
com a Fundação Banco do Brasil. Informa que a instituição existe há 40 anos, tendo com princípio
vital “estarem para fora dos muros”, e que possui articulação com o Conselho Municipal de Direito, o
Conselho Municipal da Assistência, a RNPI, a Rede PI Estadual e outras articulações.
6º. Plan Internacional Brasil, representada por Flávio:
Flávio informa que a Plan Internacional Brasil participa da Rede desde o começo. Ressalta
que a organização possui dimensão internacional, como uma organização global, mas assentada nas
comunidades. O tema da primeira infância é importante para Plan, mas não exclusivo. Trabalha com
promoção de direitos de crianças e adolescentes e, nos últimos anos, igualdade para as meninas.
Possuem quatro pilares de atuação, e a primeira infância entra no pilar que chamam de Progredir,
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relacionado ao desenvolvimento infantil. Destaca que têm priorizado o tema prevenção de violências
contra crianças pequenas, com projetos no Maranhão, Piauí, São Paulo e Bahia. Informa que no
Brasil trabalham com dezessete mil crianças, acompanhadas anualmente por visitadores que
pesquisam sobre a situação dessas crianças. Consideram também importante o advocacy para
políticas públicas, contando com consultoria para mapear os projetos de Lei. Acreditam que é
importante estarem no GD, por serem uma organização que se articula e participa em outras redes,
como o Fórum Nacional de Criança e Adolescente, a Rede Meninas e Igualdade de Gênero, a Rede
Não Bata Eduque, o Fórum Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil e outras. Também, por
terem uma visão estratégica do trabalho com crianças e adolescentes, além do trabalho comunitário
e as ações de advocacy, tanto nos municípios como nos estados. Ressalta que essa participação em
outras redes pode servir de ponte e canal, por entenderem que não se consegue nada sozinho.
7º. Visão Mundial, representada por Karina Lira:
Karina relata que a Visão Mundial atua no Brasil há 44 anos, no mundo há 70 anos, e está
presente em aproximadamente 100 países. No Brasil, trabalham com diversos programas e, em dez
estados brasileiros, no atendimento direto a crianças e adolescentes. São cerca de cem mil crianças
atendidas anualmente nos programas. Uma das marcas e do DNA da Visão Mundial é sua atuação
comunitária e trabalho com parcerias. Informa que a Visão trabalha com igrejas, com formação de
lideranças eclesiásticas no Brasil, focada na proteção e prevenção de violências, em como repensar o
lugar da criança dentro do contexto da igreja e de como protegê-las. Atua na promoção de
ambientes seguros em escolas, comunidades seguras a partir de movimentos juvenis e igrejas
seguras para as crianças e adolescentes. Comenta que concluíram um relatório onde há 101 igrejas
com políticas de proteção. A motivação dessa candidatura é a trocar, potencializar esforços,
descentralizar a discussão da PI para as bases, que é um desafio tanto para a Rede como para a Visão
mundial. Outro aspecto e desafio é convergir esforços na atuação humanitária e atendimento direto
a crianças.
8º. Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, representada por Edna:
Edna informa que está representando o Núcleo de Educação da Infância – NEI, ligado
diretamente ao centro de Educação da UFRN. Possui uma equipe de docentes que se dedicam
integralmente ao atendimento à Educação Infantil, creche e pré-escola, no total de 185 crianças,
sendo 20 alunos com necessidades especiais. Partem do pressuposto que a formação se dá a partir
do desenvolvimento da criança no contexto escolar e social. Atuam no ensino, pesquisa e extensão.
Estão há 40 anos na universidade, com ensino voltado para crianças e na graduação, ofertando
campos de estágio supervisionado em todas as áreas da Universidade. Promovem curso de
capacitação e de especialização para os docentes da rede estadual e municipal. Atuam na
coordenação da REPI potiguar, no Fórum de Educação infantil, no Fórum Estadual de Educação, na
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, são membros da Frente Parlamentar da Criança e do
Adolescente e articuladores da Fundação Abrinq no projeto Creche para Todas as Crianças.
Após as apresentações, Ana declara aberta a eleição. Quanto à forma de votação, todos
concordam que cada organização vote no papel e que os votos sejam anunciados publicamente e
registrados no quadro à frente do grupo.
Os votos por procuração foram:
 Avante por Instituto Brasiliana;
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ANDI por CEIIAS;
Pastoral da Criança por PIC.

Resultado da eleição das novas organizações para o GD - RNPI:
Organizações Candidatas
No.

Organizações

CIESPE

Lar
Criança Instituto
Plan
Promundo Transitório
Segura Brasiliana
Internacional
de Christie

Visão
Mundial

UFRN

Quantidade
de votos

1

1

5

1

CRIA PIAUÍ

2

Lar Transitório de
Christie

1

1

1

1

1

5

3

Instituto Brasiliana

1

1

1

1

1

5

4

CIESPI

1

1

1

5

Avante

1

1

1

6

Viva Infância

1

1

1

7

Criança Segura

8

IPA Brasil

9

SESAPI

1

1

1

10

Inclusive

1

1

1

1

1

5

11

Movimento Down

1

1

1

1

1

5

12

ANDI

13

OEI

1

14

ABRINQ

1

15

UFRN

16

ALANA

1

17

CECIP

1

18

Fundação Angélica
Goulart

1

19

Promundo

1

20

Fundação Marilia
Cecília Souto Vidigal

1

21

Plan Internacional

1

22

CPPL

23

AMSK Brasil

1

24

Usina da Imaginação

1

25

Uncme Pernambuco
Primeira Infância
Campineira - PIC

1

27

Árvores Vivas

1

28

Pastoral da Criança

1

1

29

Aldeias Infantis

1

1

30

Visão Mundial

31

Undime

32

Tempo Junto

33

4Dady

34

MIEIB

35

ABEBE

26

1

1

1

1

1

5

1
1

1

1

1

1

1

5

1

5

1

5

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

5
5
5

1

5

1

1

1

1

5

1

5
1

5

1

1

5

1

1

1

5

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5
1

3

1

5

1
1

1
1

32

5

1

1

1

1

1

1

1

5
5

1

1

1

1

5

5

1
1

1

1

1

1

5
5
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36

Avisa Lá

37

CEIAS

1

38

IFAN

1

39

La Casa Incierta

1

40

Uncisal

1

1

41

UFAL

1

1

42

PIM

1

43

Escola de Gente

44

CIAR

1



1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

20

1

1

1
31

1
1

1

1
18

1

28

5
5

1

1

1

Total de Votos



1

5
4

1

1

5

1

1

5

1

1

1

1

5
1

5

1

1

1

1

5

28

35

25

28

213

As novas organizações eleitas do GD-RNPI 2020: Plan Internacional, CIESPI, Promundo, Lar
Transitório de Christie e UFRN.
Suplentes: Visão Mundial, Criança Segura e Instituto Brasiliana.

16h40min - Intervalo.
Revisão Regimento 2019 – RNPI / Parte 1
Ana Potyara e Mariana
17h10min - Miriam apresenta Ana Potyara e Mariana, que trabalharam de forma preliminar
na revisão do regimento na condição de advogadas. Comenta que terão menos de uma hora para a
apresentação.
Ana informa que o trabalho é em uma proposta inicial, enviada a todos antecipadamente por
e-mail, para ser discutida na Assembleia, sem obrigatoriamente chegarem a um documento final,
nesse momento, caso ainda haja aspectos a serem discutidos e melhorados ou não haja consenso.
Reforça que é uma construção coletiva a ser feita durante a presente Assembleia.
Elaboraram a proposta preliminar com base nas discussões realizadas na Assembleia
passada, no Modelo de Governança da Rede revisado e nas reuniões do Grupo Diretivo da RNPI. Ana
relembra que a Teoria de Governança, apresentada na Assembleia passada, produto das discussões
do Modelo de Governança revisado, é um documento orientador das ações da Rede.

Passa a palavra para Mariana que introduz as diferenças, entre o atual regimento e a
proposta preliminar, relativas à definição dos capítulos e títulos. Diz que a sugestão para essa
reorganização consiste em separar e agregar os assuntos por temáticas.
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Também, revela que essa reorganização dos capítulos e títulos é fundamentada em
legislações que tratam da elaboração de regimentos e apresenta as principais referências utilizadas:

Marina explica que no Capítulo I – Do Objeto já se buscou formalizar a categoria Amigos da
Rede dentro do regimento, conforme segue:

Logo depois cita a Visão, Missão e Princípios da Rede:
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Quanto à Estrutura Organizacional da Rede, Ana expõe inicialmente a sugestão elaborada
pelo Grupo Diretivo durante a última reunião realizada em agosto de 2019:

Explica que no regimento atual a Rede é formada pela Assembleia Geral, Grupo Gestor,
Secretaria Executiva e Grupos de Trabalho. Essa proposta de alteração sugere que os atuais Grupos
de Trabalho (Saúde, Educação Infantil, etc.) passem a ser chamados de Grupos de Interesse. Isso
porque a atuação dos GTs no atual formato da Rede é mais compatível com ações contínuas de
médio e longo prazo relativas a determinadas temáticas. Então, a tentativa foi achar um nome mais
condizente com as atribuições do Grupo de Trabalho definido no atual regimento. Complementa
que, além dos Grupos de Interesse, se pensa em manter os GTs para atender a demandas pontuais,
que se dissolvem após findado o trabalho.
Ana menciona, também, a ideia de inserir no regimento a presença dos Comitês dos Temas
Prioritários, para atuarem nos cinco Temas Prioritários da RNPI definidos na última Assembleia:
Educação Infantil, Convivência Comunitária, Criança e Cidade, Saúde e Orçamento.
Além disso, relembra que o Grupo Gestor da RNPI, por definição e votação ocorrida na
Assembleia passada, passa a ser chamado de Grupo Diretivo - GD, que será uma das alterações do
regimento.
Então, resumidamente, as sugestões das instâncias da Rede para o regimento são:
Assembleia Geral, Grupo Diretivo e Secretaria Executiva são mantidas. A proposta nova seria o atual
GT passar a ser chamado Grupo de Interesse e o Grupo de Trabalho passa a ser formalizado com esta
nova concepção. Além disso, a possibilidade de se constituir os Comitês de Temas Prioritários:
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Mariana continua, e expõe os slides das atribuições, composição e outros aspectos de cada
Instância:

Participantes sugerem que seja explicitado no regimento como cada uma dessas instâncias
(grupos e comitê) é gerada, como são formadas essas situações de trabalho (convite, divulgação,
votação, etc.). Também, que se pense em uma estrutura que responda aos desafios da Rede, que o
nome a ser dado seja uma consequência e que se garanta certa flexibilidade para que as iniciativas
surgidas de acordo com o contexto encontrem respaldo no regimento.
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Devido ao pouco tempo para finalizar a apresentação, Miriam sugere para a parte 2 da
revisão do regimento, prevista para o segundo dia de Assembleia, a formação de grupos de trabalho,
a fim de analisarem as propostas preliminares de modificação. Também, se acharem necessário,
verificarem se há mais algum aspecto a ser modificado em outras partes do regimento que não
foram destacados por Ana e Mariana.
Ana sugere pausar a apresentação e trabalharem, no segundo dia, o próprio regimento com
as propostas modificações. Sinaliza a necessidade de mudança de metodologia para essa revisão.
Mirian sugere priorizar a análise da estrutura da RNPI e que os demais pontos sejam tratados por
meio de um GT específico pós Assembleia. Alguns participantes recomendam que cada um leia o
documento com as propostas, para amanhã trazerem as sugestões. O grupo decide redefinir a
metodologia de trabalho no início do segundo dia de Assembleia.
18h - Ana finaliza relembrando as pautas e atividades do dia seguinte.
Restante dos slides não apresentados:
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2º DIA - 22/10/2019
MANHÃ (09h30min - 12h00min)
As atividades do segundo dia de Assembleia foram iniciadas às 9h30min no Hotel Nacional,
em Brasília-DF, onde Eduardo Chakora anuncia a continuidade da revisão do regimento por Ana e
Mariana.
Revisão do Regimento – Parte 2
Mariana introduz relembrando que, ao final do dia anterior, se pensou em reformular a
metodologia de trabalho para a revisão do regimento da RNPI, o que ocasionará também a
reestruturação do tempo para as pautas seguintes previstas nesse segundo dia de Assembleia.
Traz a sugestão da SE-RNPI, que a revisão do regimento seja dividida em cinco etapas. Para o
primeiro momento, a realização da leitura individual e silenciosa, por cada participante, de todos os
artigos do regimento, que sofreram ou não alguma modificação, e a anotação individual dos
destaques, sugestões e dúvidas que acharem necessários. Para tanto, o documento foi distribuído e
serão concedidos 10 minutos. O segundo momento consiste na leitura conjunta, onde Ana e Mariana
irão projetar o regimento na tela com as sugestões de mudança, constantes no documento
distribuído. A terceira etapa diz respeito a dividir os participantes em grupos de aproximadamente
dez pessoas para em conjunto discutirem as alterações e consolidarem as sugestões. Avisa que serão
concedidos 40 minutos para isso. Na quarta etapa, as propostas serão recolhidas pela SE – RNPI que
irá agrupá-las por temas. A quinta e última etapa será a realização da votação ou, se o grupo preferir,
a apresentação das propostas consolidadas que serão trabalhadas em GT específico após a
Assembleia.
O grupo concorda com a nova metodologia exposta e as atividades são iniciadas às 9h50min
com a leitura individual e anotações.
10h10min - Após a leitura, Mariana e Ana expõem as propostas da SE-RNPI de alteração do
regimento (ANEXO – I), reiterando que, nesse momento, não haverá interrupções e que cada um
poderá fazer outras anotações.
10h50min - É iniciado o trabalho em quatro grupos. Eduardo avisa que em cada grupo haverá
representantes do grupo diretivo da RNPI que irão recolher as sugestões ao final do trabalho.
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Os grupos ultrapassaram o tempo previsto e finalizaram os trabalhos às 12h00min e
seguiram para o almoço.
2º DIA - 22/10/2019
TARDE (13h30min – 18h00min)
13h30min - Eduardo introduz os trabalhos solicitando a entrega das propostas dos grupos e
passa a palavra para Luciana, que anuncia a modificação da agenda pela tarde, devido às mudanças
ocasionadas no período da manhã, com as pautas na seguinte ordem:
 Parcerias e Projetos – RNPI;
 Relatório técnico-financeiro – RNPI;
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Dinâmica de grupo;
Revisão do Regimento – RNPI / Parte 3;
Apresentação do Estado da Arte da Revisão do PNPI;
RNPI Comunica.
Principais Atividades da RNPI – Parcerias e Projetos
Miriam Pragita

Mirian informa que irá primeiro apresentar as principais atividades que estão em curso na
Rede relativas aos projetos e seus respectivos financiadores e, lodo depois, o relatório financeiro da
RNPI.

Fala que no âmbito do projeto com o Instituto C&A, ao finalizar o apoio à Rede, ele deixa
uma bela herança que foi a Porticus e que sua retirada foi cuidadosa e responsável nesta parceria
com a Rede. Informa também sobre o término recente do projeto com o Instituto C&A que deu início
à revisão do regimento da RNPI. Conta que o instituto sempre se mostrou interessado em investir na
Rede e menciona o apoio a trabalhos relativos ao planejamento estratégico, à revisão do modelo de
governança, ao patrocínio das duas reuniões presenciais do GD, em 2019, e ao desenvolvimento de
uma nova plataforma de comunicação para a Rede.
Em relação à Porticus, Miriam conta que dois contratos foram firmados com a SE-RNPI. Um
foi herdado do CECIP que, ao finalizar sua participação como SE-RNPI, deixou formalizado um
contrato entre a ANDI e a Porticus, para a customização da plataforma e a realização das
Assembleias. Outro, onde a ANDI, atual SE da Rede, foi contatada pela Porticus no intuito de iniciar a
construção do observatório do MLPI. Esse último projeto começou ao final do ano passado e é fruto
de uma composição entre a Porticus e o projeto Petrobrás. Além disso, a Porticus financiou o
processo de recadastramento e atualização dos membros da Rede. Miriam destaca que, em 2020,
haverá o projeto Eleições, relacionado aos prefeitos e normalmente realizado pela Rede, e que a
Porticus irá apoiar algumas viagens para eventos estratégicos voltados para ações de mobilização e
articulação.
Com a Fundação Bernard van Leer, firmaram dois projetos. Miriam descreve que, em um
deles, deram continuidade ao que a SE anterior vinha fazendo. Desenvolveram uma turma de ensino
à distância (EAD), com o objetivo de atender ao eixo dos PMPI. Conta que, para complementar esse
projeto, também contam com a parceria da Petrobrás para a realização de mais duas turmas. Então,
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uma turma EAD foi prevista no projeto da Bernard van Leer e outras duas estão dentro do projeto da
Petrobrás. Miriam lembra que ao assumir a SE acharam fundamental que o CECIP continuasse à
frente dessa ação, já que eles desenvolveram essa expertise.
Isabella comenta que na primeira edição cerca de 130 pessoas concluíram o curso do PMPI, a
seleção dos participantes teve como critério a regionalidade e o objetivo do curso foi ajudar os
municípios, que não tinham iniciado seus planos municipais, a darem o pontapé inicial. Na atual
edição, de 2019, o critério de seleção foi a atuação e função das pessoas e houve o acréscimo de
temas: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS; Parentalidade; A Criança e a Cidade; O
Sistema de Garantia de Direitos; e o Plano Plurianual - PPA. Conta que perceberam, nessa segunda
edição, maior movimentação, interesse e disposição das pessoas. Pensa que isso pode ser
consequência da mudança dos critérios de seleção, onde focaram em pessoas que já possuíam algum
conhecimento e engajamento. Ainda, nessa edição, foram programadas ações mais concretas como
identificar de fato em que estágio está o PMPI em sua cidade. Menciona que pelo menos 121
pessoas identificaram exatamente em que etapa está o plano municipal na sua cidade. Também,
foram realizadas ações de pesquisa e tarefas - baseadas nos resultados das pesquisas - como, por
exemplo, contribuir para a participação das crianças, a formação da comissão de elaboração dos
Planos e na identificação das organizações que trabalham com a PI no município. Por fim, revela que
80 municípios cumpriram essas atividades e possuem dados mais confiáveis. Diz que estão pensando
em uma articulação mais local para a próxima etapa, envolvendo as REPI e as organizações da Rede.
Miriam cita as outras atividades importantes previstas nos projetos com a Fundação Bernard
van Leer: revisão e impressão do PNPI, que está em andamento, aos cuidados do Vital; banco de
boas práticas, que também está previsto dentro do observatório; complementação do guia do PMPI;
clipagem de notícias, de onde saem os boletins; emplacamento de pautas; Assembleias da RNPI, que
ao todo são quatro durante a gestão; ações de advocacy; trabalho com a Frente Parlamentar Mista
da PI; e consultorias especializadas em Urban 95 e parentalidade.
Vital destaca que o trabalho de advocacy consiste na defesa dos direitos da criança no
Congresso Nacional. Conta que faz isso há muito tempo e, nesse ano, foi criado um grupo de
interesse e de cooperação para atuar em conjunto no acompanhamento dos projetos, com a
participação de Instituto Alana, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação Abrinq e a SERNPI. Ressalta que a primeira intenção é impedir retrocessos. Trabalham na tentativa de desconstruir
e impedir projetos de lei que venham retirar direitos, causar problemas e distorcer concepções e
políticas públicas já consolidadas. Tentam assumir as relatorias dos projetos de lei, conversam com
os assessores e com a consultoria legislativa, a fim de assegurar um parecer contrário àquele projeto.
Destaca que, bons projetos dão apoio também. Comenta que é uma ação que demanda muita
paciência, disponibilidade e diálogo. Menciona que a proliferação de proposições é assombrosa,
sobretudo no início de legislatura.
Vital conta que outro trabalho é com a Frente Parlamentar Mista da PI, onde realizam o
assessoramento voluntário e também são muito demandados pelos parlamentares. Revela que os
parlamentares demonstram interesse crescente em estudar o desenvolvimento infantil, criança e
primeira infância. Para tanto, a Frente criou a ação Diálogo com Especialistas. Consiste em um
encontro por mês, onde são convidados especialistas para falarem para os deputados, senadores e
seus assessores sobre temas ligados direta e indiretamente à infância. Informa que a Rede vai
apresentar no próximo Diálogo, o capítulo de formação que está no PNPI. Também, que será
realizado o VII Seminário do Marco Legal da PI, nos dias 12 e 13/11/2019. Nesse seminário haverá
uma seção solene no plenário da Câmara sobre os 30 anos da Convenção, onde foram convidados
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especialistas para falarem sobre a Constituição Brasileira, art. 227, sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA e sobre o MLPI, mostrando o encadeamento dessas proposições legais.

Quanto ao Projeto Primeira Infância é Prioridade com a Petrobrás, Miriam lembra que,
apesar de já tê-lo apresentado ano passado quando estava em negociação, agora ele está aprovado e
em andamento. Fala que a Petrobrás exige, para conceder o financiamento, que a organização atue
diretamente nas comunidades da Petrobrás. Isso favoreceu a realização de parcerias com outras
organizações da Rede, como o IFAN e o Promundo.
Luzia fala das atividades do IFAN nas áreas de abrangência da Petrobrás no Ceará. Conta que
o projeto do IFAN, um dos braços do Projeto Primeira Infância é Prioridade, abrange uma área em
Fortaleza onde a Petrobras tem um depósito de lubrificantes chamado Lubnor. Descreve que são
quatro bairros próximos à praia e ao redor da Lubnor, de beleza natural, mas de altíssima
vulnerabilidade e com o Índice de Desenvolvimento Humano-IDH muito baixo, apesar de terem
vizinhos ricos, há duzentos metros, com o IDH mais alto de Fortaleza. Comenta que são as
contradições da cidade. É uma comunidade com muitas gangues, violência, vulnerabilidades sociais,
econômicas e afetivas. Informa que o projeto possui duas ações. Uma é relativa à parentalidade,
focada na prevenção da violência doméstica, envolvendo toda a comunidade, com várias oficinas que
objetivam descobrir as principais violências domésticas sofridas nesse local. A partir daí, são criadas e
difundidas diversas formas de comunicação comunitária. Consiste em um trabalho de advocacy, de
prevenção da violência na comunidade pela comunicação, aproveitando todos os recursos que a
comunidade possa dar nesse sentido. A segunda ação tem como tema a criança, cidade e meio
ambiente. O trabalho consiste em uma pesquisa com as crianças de 0 a 12 anos a fim de que possam
aprender e aprofundar sua experiência em relação ao contexto em que vivem, descobrindo o que
gostam e o que desejam que seja mudado. A partir daí, serão realizadas várias oficinas com
fotografias para aplicar esse conhecimento, do que elas querem de mudança na comunidade.
Daniel do Promundo informa que o projeto está no começo e que, há dois meses,
selecionaram três facilitadores para realizarem oficinas na região da Ilha do Governador. Diz que é
uma região com comunidades muito pobres e com domínios de grupos específicos. O projeto
consiste na sensibilização e aproximação dos homens, pais e futuros pais, para trabalharem sobre a
paternidade com o olhar de equidade de gênero e da educação não violenta. O objetivo é diminuir a
violência doméstica, aproximar esses homens do âmbito familiar e promover a equidade na divisão
das tarefas domésticas dentro de suas famílias. As formações são de 20 horas, com a participação de
aproximadamente 18 homens por encontro. Descreve que o primeiro momento consiste em
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perceberem como vivenciam suas paternidades dentro da comunidade em que vivem. A partir desse
aprendizado, a ideia é construir uma campanha “Uma Ilha de Paternidade” falando sobre as
temáticas construídas a partir do olhar desses homens. Pretendem formar, no mínimo, 200 homens
e, depois, realizar a campanha comunitária.
Miriam informa que no âmbito do projeto Petrobrás também tem o observatório, o boletim
eletrônico mensal e, para o ano que vem, uma análise de mídia sobre os temas da PI. Também, estão
trabalhando para a inclusão de disciplinas optativas sobre criança e adolescente nas universidades,
levando para os cursos de Comunicação e Jornalismo. A primeira já começa no próximo semestre na
Universidade de Brasília - UNB. Além disso, a realização das viagens de campo para as reportagens
especiais e do seminário internacional sobre a PI, em 2020, em Brasília. Nesse seminário, a Rede
pretende lançar o observatório do MLPI e diplomar novos Jornalistas Amigos da Criança. Por fim,
será construído também um pequeno sítio do projeto.
Relatório técnico-financeiro e investimentos dos Projetos
Miriam Pragita
Miriam inicia a apresentação do Relatório financeiro da RNPI informando o total arrecadado
em 2018, as organizações financiadoras e o destino dos recursos, conforme segue:

Apresenta o total arrecadado em 2019, as organizações financiadoras e o destino dos
recursos:
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Para 2020, apresenta as organizações financiadoras e antecipa o total arrecadado e a
previsão de destino dos recursos:

Além disso, expõe o total arrecadado no triênio, as organizações financiadoras e o destino
dos recursos:

Informa, ainda, que há dois projetos que irão finalizar até meados de 2021. O projeto
Diálogos com Especialistas na Frente Parlamentar Mista da PI, com a Fundação Bernard van Leer, que
ao final terá uma publicação. E também, o Projeto Primeira Infância é Prioridade que terá algumas
ações estratégicas no primeiro semestre e no qual a equipe da SE-RNPI precisará apresentar o
término da prestação de conta técnica-financeira para que a Petrobrás emita o termo de conclusão e
encerramento do projeto.
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Mariana avisa que chegou o momento da dinâmica de integração, que será conduzida por
José Leopoldo e Maria Isabel, do CIAR.
Dinâmica de Grupo
José Leopoldo e Maria Isabel (CIAR)
14h10min - Maria Isabel avisa que terão 50 minutos, menos tempo para o que pretendiam,
mas que irão adaptar a atividade. Isabel informa que trabalham com a metodologia baseada na
abordagem relacional, por meio de um jogo espontâneo, respeitando as possibilidades e limites de
cada um. A dinâmica é iniciada e tem sua finalização às 15h00min.
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Revisão do Regimento – parte 3
15h00min – Ana inicia a plenária informando que irá apresentar o consolidado de todas as
sugestões relativas a mudanças no regimento, entregues pelos quatro grupos que trabalharam pela
manhã desse dia. A primeira ideia foi que as propostas sejam votadas em plenária. Porém, no
momento da consolidação, realizada pelos representantes da SE e do GD da RNPI, constataram
grande quantidade de sugestões e que ainda será necessário rever muitas questões no documento
como: o regimento não fala do MLPI nem do PNPI, competências ainda precisam ser trabalhadas e
outras. Apesar de considerarem que houve relevantes avanços nessa construção democrática e de
trabalho coletivo, recomendam que não seja feita a votação nessa plenária. A sugestão é apresentar
a consolidação, formar um GT para continuar os trabalhos após a Assembleia e, depois, socializar
com toda a Rede.
Ana reitera que há cinco propostas, a inicial da SE-RNPI (ANEXO – I) e mais quatro dos grupos
formados pela manhã (ANEXO – II). Nesse momento os participantes da Assembleia decidem que a
apresentação do consolidado seja focada no aspecto estrutural da Rede, por conta da grande
quantidade de contribuições a serem revistas.
Ana apresenta, então, as sugestões de cada grupo relativas às instâncias da RNPI, Artigo 6º
do regimento:
GRUPO 1

GRUPO 2

Art. 6º - A RNPI tem as
seguintes instâncias:
I. Assembleia Geral
II. Grupo Diretivo
III. Secretaria Executiva
IV. Comissões Temáticas -

Art. 6º - A RNPI tem
as seguintes
instâncias:
I. Assembleia Geral
II. Grupo Diretivo
III. Secretaria

GRUPO 3
Art. 6º - A RNPI tem as
seguintes instâncias:
I. Assembleia Geral
II. Grupo Diretivo
III. Secretaria Executiva
IV. Grupos de interesse
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GRUPO 4
Art. 6º - A RNPI tem as seguintes
instâncias:
I. Deliberativa
a) Assembleia Geral
II. Executivas
a) Grupo Diretivo
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(no lugar de grupos de
interesse)
Parágrafo único: Definir
comissão temática e fazer
referência ao grupo de
trabalho - dispositivo que
não está na estrutura.

Executiva
IV. Grupos de
Interesse
V. Grupos de
Trabalho
VI. Comitê de temas
prioritários

(pode mudar para a
nomenclatura: comissão
temática).
V. Grupos de trabalho
VI. Redes Estaduais,
Distritais e Municipais
- retira comitês temáticos

b) Secretaria Executiva
Parágrafo único: Para cumprir as
funções executivas poderão ser
criados grupos de trabalhos
voltados às ações meios e
finalísticas da Rede Nacional
Primeira Infância e outros temas
emergenciais.

Quanto ao resultado das discussões ocorridas durante a apresentação, relativas à estrutura
da Rede, houve, aparentemente, alguns consensos gerais, como: incluir as REPI na estrutura da Rede,
substituir o nome Grupos de Interesse para Comissões Temáticas e classificar as instâncias da Rede
por Funções Deliberativas e Funções Executivas. No entanto, vale ressaltar que não houve votação
oficial em plenária, nem contagem de votos em relação a esses consensos.
Em vista do término do tempo, o grupo finaliza e conclui pela necessidade de se constituir
um Grupo de Trabalho para dar continuidade à revisão do regimento. Ana informa que ajudará na
operacionalização desse GT e que, no próximo dia 24 (quinta), a SE entrará em contato com a Rede
para saber quem deseja fazer parte.
Miriam anuncia a próxima pauta, a revisão do PNPI.
Apresentação do Estado da Arte da revisão do Plano Nacional pela Primeira Infância - PNPI
Vital Didonet
16h00min – Vital conta que o PNPI, com vigência até 2022, foi elaborado, em 2009 e 2010,
por meio de ampla participação das organizações da Rede, do governo e seus ministérios. Também,
esteve aberto para contribuições na internet e nas redes sociais, e chegaram a receber mais de 500
contribuições. Na época, foi um processo amplo e participativo, onde estava previsto - como é
comum a todo plano de longo prazo - revisá-lo na metade do caminho. Apesar de ter ultrapassado a
metade da vigência, a intenção é que a atual revisão seja também participativa.
Comenta que muitas organizações da Rede são posteriores à criação do plano. Por isso,
redigiu um texto (ANEXO – III), distribuído aos participantes da Assembleia, para introduzir a pauta
com algumas reflexões preliminares e falar, um pouco, sobre o que é o plano, o que ele contém e
qual sua importância para a sociedade brasileira, para o país e para as crianças, conforme o roteiro a
seguir:
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Vital afirma que o PNPI é o documento mais importante para RNPI, é referência e parâmetro
para todas suas ações, onde estão definidas as concepções, os compromissos e os objetivos. É
considerado um retrato panorâmico, porque abrange todos os direitos das crianças, não só aqueles
tradicionais de educação, saúde, assistência, direitos humanos, mas também de justiça, meio
ambiente, segurança, etc. Ainda, considera que foi uma demonstração concreta de que governo e a
sociedade podem trabalhar juntos quando há bom entendimento. Neste sentido, o PNPI é a
demonstração, a operacionalização e a execução concreta de leis e políticas. É mencionado em
seminários, em congressos, em palestras, inclusive conhecido internacionalmente. Conta que muitos
pede que o plano seja traduzido para o inglês e o espanhol, por ser a mais alta expressão do
planejamento - participativo e multissetorial - para crianças de 0 a 6 anos. Ele está centralizado na
RNPI e é o ponto de partida das concepções que são colocadas em prática.
Vita expõe que, no plano, a criança é considerada sujeito de direitos, capaz, competente e
cidadã, com dimensão ontológica e biológica, pelo respeito ao seu processo de crescimento e
desenvolvimento, e dimensão psicológica e sociológica. Traz o significado de infância como um valor
em si mesmo e como dinâmica de construção das etapas seguintes. Não coloca a criança como o
“futuro da nação”. Comenta que as crianças mesmo dizem “eu sou o agora”.
Também, o PNPI acolhe os dados atuais das ciências e as concepções vigentes nos diferentes
campos. Contém a indicação dos grandes problemas e estratégias de solução e é a nascente dos
planos estaduais e municipais, que dele bebem para serem construídos. Reitera que a construção é
local, levando em conta as necessidades, possibilidades e condições operacionais de cada território,
mas a referência é o plano nacional.
Por tudo isso e por ser o direcionamento dos planos municipais que serão construídos daqui
para frente, alerta que a responsabilidade, a atenção e o cuidado nessa atual revisão são grandes.
Agradece a todos que participaram e estão participando com dedicado esforço, de acerto na
terminologia, na redação bem-feita, respeitando o texto original, mas buscando contribuir para
melhorá-lo ainda mais. Afirma que isso é uma expressão de quanto a Rede está levando a sério o
PNPI.
E como o PNPI se situa no panorama nacional?
Vital relata que o plano é executivo e operacional. Por conta disso, na época da elaboração,
tinham certeza que ele deveria estar no governo, no Poder Executivo, em algum dos ministérios ou
órgão com força de coordenação e convocação, como a casa civil ou, na época, a Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República. No panorama atual, cita o artigo 50 do Decreto nº
9.674, de 2 de janeiro de 2019, que atribui à Secretaria Nacional de Promoção e Desenvolvimento
Humano do Ministério da Cidadania a competência de coordenar, supervisionar e acompanhar a
implementação do PNPI. Revela que ficou surpreso porque soube sobre esse decreto há uma
semana. Reitera, nesse momento, que o plano é intersetorial e, em sua coordenação e
acompanhamento, é imprescindível a presença da sociedade civil.
Também, uma novidade importante dos últimos anos, já comentada na Assembleia e outros
eventos, é o interesse do Poder Judiciário em se especializar e entender mais profundamente os
temas da primeira infância. Isso porque não possuem procuradores, juízes, defensores públicos que
entendam e respondam sobre essa pauta. Acredita que a Frente Parlamentar Mista da PI é a aliada
número um e que se pode negociar com a Frente para se montar um sistema de controle da
execução e cobrar do executivo o cumprimento do plano.
Vital fala que o momento é de avançar em Rede e, na medida em que se conclui a revisão do
plano, refletir sobre qual é o seu lugar. Com isso, pensar em quais são os aliados poderosos e
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importantes para assegurar que esses objetivos sejam cumpridos e essas concepções de infância, de
desenvolvimento infantil e criança sejam respeitadas. Ressalta que, além da articulação com setores
do governo onde ainda haja diálogo, a Rede oferece instrumentos e plataformas com informações
sobre a situação da primeira infância no Brasil, que facilitam o acompanhamento, inclusive do
governo.
Por último, Vital conclui que não basta se fazer uma revisão maravilhosa, um texto muito
bonito, atualizado, com todas as novidades que aconteceram na legislação e nas políticas nos últimos
anos, se o plano ficar engavetado. A função não é ter um documento, é atender a criança. Portanto,
é importante que se descubra caminhos para ele ser executado. Então, traz a sugestão de dar
visibilidade ao Plano por meio, inicialmente, de um lançamento em alto estilo, num grande evento,
como o seminário internacional da PI mencionado por Miriam, com o plano disponibilizado em inglês
e espanhol, onde podem ser convidados organismos multilaterais, principalmente os que fazem
parte da Rede.
Vital reitera que essas são as reflexões iniciais para se entender um pouco mais sobre a
importância do plano. Com pouco tempo para finalizar a apresentação, fala rapidamente sobre qual
a situação da revisão.

Vital destaca as diretrizes adotadas para a revisão do Plano:

Descreve a metodologia utilizada por meio de um quadro comparativo entre o texto original
e as contribuições entregues para cada capítulo (ANEXO – III) a fim de se chegar a uma proposta
consolidada, que será socializada com a Rede para alcançarmos a proposta final.
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Conta que, atualmente, quatro a cinco capítulos estão consolidados, alguns em revisão, e
outros que ainda não foram mexidos, aguardando o restante das contribuições:

Vital finaliza agradecendo, novamente, a participação e contribuições da Rede nessa revisão.
Ana convida as organizações inscritas para realizarem as apresentações previstas na pauta
RNPI Comunica.
RNPI Comunica
Tempo e espaço dedicado à partilha de materiais de comunicação (impressos e
audiovisuais) e dos projetos e ações em curso realizados pelas organizações participantes e
parceiras da Rede
16h50min - A primeira a se apresentar é Júlia da ANUP. Fala que são bem novos na Rede e
que atuam no fomento e estímulo de atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, nas
Instituições de Ensino Superior – IES, voltadas para o desenvolvimento infantil na primeira infância.
Conta que construíram um conteúdo em PDF, em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto
Vidigal, para ser transformado em curso EAD e disponibilizado por download para as IES. Ressalta
que não há como impor que esse conteúdo se torne uma disciplina, por conta da complexidade do
processo de mudança da grade curricular, mas pode ser usado como eletiva ou como apoio para
cursos de extensão. Menciona que há uma Resolução do Conselho Nacional de educação – CNE, de
dezembro de 2018, que define a obrigatoriedade de atividades de extensão em 10% da carga horária
de atividades acadêmicas. Por isso, pensam em ofertar conteúdos relativos a boas práticas na
50

Rede Nacional Primeira Infância
Assembleia Geral
primeira infância para essas atividades de extensão. Relacionado a isso, diz que foi aprovado para
2020 um projeto com a Fundação Bernard van Leer, que consiste em mapear e incentivar boas
páaticas voltadas para a primeira infância para as atividades de extensão. Por último, informa que no
dia 24/10/2019 irão participar do Diálogo com Especialistas na Frente Parlamentar Mista da PI.
Julia acredita que é importante se pensar em um GT de formação, bem como em advocacy,
por considerar a formação de profissionais um assunto estratégico para a primeira infância. É
importante que os órgãos ligados à educação, como a SERES, estimulem as IES a trabalharem com o
tema. Menciona a existência de alguns mecanismos que podem acelerar esse processo de
internalização das IES na questão da primeira infância, como, por exemplo, inserir a formação dos
profissionais em primeira infância no instrumento de avaliação dos cursos. Diz que pretendem,
futuramente, estabelecer parcerias a fim de incentivar e pressionar os órgãos públicos.
Cisele, do Instituto Avisa Lá. Fala que o instituto está completando 33 anos de atuação,
sempre com o foco na formação de professores de creche, pré-escola e ensino fundamental - I.
Informa que possuem vários programas e projetos e que, por conta do tempo curto, escolheram
apresentar somente a iniciativa “Ocupação Criança”:

Comenta, inicialmente, que em visitas às creches, pré-escolas e escolas de ensino
fundamental, percebem que as produções das crianças, o que elas pensam e sentem, as suas
expressões são muito pouco demonstradas. Então, essa iniciativa foi criada há quatro anos e consiste
na mobilização da comunidade escolar para que valorizem o potencial infantil e, de fato, as crianças
sejam evidenciadas nos ambientes escolares. Para tanto, é aberto o processo de inscrição de
professores e gestores, que podem cadastrar suas práticas relativas à valorização do protagonismo e
expressão das crianças. Logo depois, as ações inscritas são avaliadas por um comitê e, se
selecionadas, são divulgadas em um portal de boas práticas. Para essa ação não há recursos
captados, mas possuem parceria com UNICEF, UNDIME e ALANA na atuação do comitê e na
divulgação. Reitera a parceria com a Rede para ajudar na divulgação, para que cheguem aos
municípios e, cada vez mais, divulguem essa concepção de criança e de protagonismo.
Vânia, do Criança Segura, lembra que sua fala já foi contemplada no dia anterior. Aproveita
esse momento para convidar a Rede a participar dos cursos online que realizam, curtos e gratuitos,
abertos ao público, sobre as cinco principais causas da morte acidental infantil e como prevenir os
acidentes. Comenta que também há cursos gratuitos, porém fechados, com tutores, e que podem
disponibilizar vagas para as instituições da Rede conforme o interesse. Um deles, destinado aos
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profissionais de educação, trânsito, saúde, aborda as principais causas de acidentes e tem como
objetivo formar multiplicadores. O outro é específico para acidentes de trânsito, a principal causa da
morte acidental de crianças.
Cida Camarano, do MIEIB, informa que foi realizado em outubro de 2019 o Encontro Nacional
do MIEIB. Anuncia que o próximo será em Brasília e que já pediu o apoio da equipe da SE-RNPI.
Acredita que o momento é importante e propício para que o encontro seja em Brasília. Destaca a
proximidade das eleições municipais e a necessidade de se fazer incidência no Congresso Nacional
quanto à importância de se respeitar a educação infantil como uma política pública, insubstituível, de
atendimento à criança de 0 a 6 anos de idade. E, por ser uma política, são necessários recursos. Por
isso, conta que estão atentos ao FUNDEB, no Congresso, para que se mantenha o financiamento para
as creches. Declara, ainda, que são contrários aos vouchers, porque defendem que o dinheiro público
é para educação pública, gratuita, laica e de qualidade social. Conta que estão, inclusive,
reivindicando uma pauta e um posicionamento da Frente Parlamentar Mista da PI a respeito do
voucher e solicitando que a educação infantil tenha um espaço no Diálogo com Especialistas da
Frente Parlamentar. Ressalta que a política de avaliação na educação infantil não deve ter como
objetivo avaliar a criança, mas sim avaliar o contexto que a criança está sendo cuidada e educada.
Destaca também a questão dos homens na educação infantil, que existe um projeto de lei que
impede os homens de atuarem na educação infantil.
Eduardo comenta que há uma lei que está sendo votada, que retira o direito dos homens
cuidarem das crianças na educação infantil. Considera que a impossibilidade dos homens serem
cuidadores é uma discriminação de gênero. Explica que essa lei é contrária ao trabalho, que advogam
na Rede, para que os homens sejam envolvidos nos cuidados das crianças, em todas as instâncias.
Conta que foi feita uma carta-manifesto pelo Fórum Municipal de Educação infantil de São Paulo,
assinada pela RNPI e por várias organizações da Rede. Também, a Rede mobilizou o GT Homens pela
PI, junto com os GT de educação infantil e de violência, para elaborar o posicionamento nacional da
RNPI contra esse projeto de lei.
Ana, da Avante, informa que a titular representante da Rede, Maria Thereza, não está
presente porque a Avante realizou um intercâmbio internacional junto com a Rede Pikler. Conta que
estiveram em Berlim e Budapeste visitando a formação de um grupo de 15 profissionais de primeira
infância. Informa que, em 2020, em Salvador, irão recepcionar o encontro internacional da Rede
Pikler Brasil. Também, em parceria com a World Forum Foundation, em abril de 2020, em Salvador,
haverá o segundo encontro regional das Américas de formação de lideranças globais. A World Forum
pretende ampliar esse evento e convidar 70 especialistas do mundo inteiro, inclusive brasileiros. Em
2021 terão outro World Forum em Toronto. Por fim, comenta que o outro fruto do Global Leaders é
o Voices of Children, documentário que foi apresentado semana passada na Universidade do Porto
com o debate do professor Manuel Sarmento.
Karina diz que a Visão Mundial é uma organização humanitária que tem como foco a
proteção infantil. Compartilha um vídeo de um minuto e meio que resume o trabalho de prevenção
de violência no espaço das igrejas, um dos projetos da Visão. Explica que o projeto Igreja Segura para
as Crianças consiste em trabalhar em parceria com as igrejas do Brasil no enfrentamento do abuso e
violências com as crianças. Nos últimos dois anos sensibilizaram 525 igrejas no Brasil, 241 estão
engajadas e, dessas, 101 estão com políticas de proteção. Essas 241 igrejas são as centrais ligadas a
muitas sedes. Por isso, com esse grupo, é estimado o alcance e o impacto em cerca de 500 mil
crianças. Entendem que as lideranças eclesiásticas e religiosas são parte fundamental no
enfrentamento da violência e que estão, muitas vezes, em espaços que o estado não chega. Explica
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que, primeiro, realizam uma autoavaliação, onde as igrejas analisam o quanto as crianças estão
correndo riscos nos seus espaços. A partir daí, as igrejas participam de um processo de formação
onde constroem um plano de prevenção e acolhimento à criança e passam a fazer parte do sistema
de proteção à infância. Isso tudo fundamentado nos direitos e no marco legal do país. Informa que
estão expandindo essa experiência para nove países. Comenta que isso é novidade no Brasil, mas
que em muitos países as igrejas já possuem um protocolo mínimo para trabalharem com as crianças
quando estão em risco.
Pedro, da Escola de Gente, informa que, além do trabalho com infância, adolescência e
juventude, também possuem atuação muito forte na área de cultura acessível. Conta que, desde
2003, faz parte de um grupo de teatro, que se apresenta em todo o Brasil e é o único no mundo a
realizar espetáculos com total acessibilidade. Comenta que percebe claramente boas mudanças, nos
últimos anos, em relação à produção cultural acessível no país. Exemplifica que no primeiro projeto
realizado por meio da Lei Rouanet, em 2007, muitas medidas de acessibilidade eram cortadas pelo
Ministério da Cultura. Já em 2013, as medidas que eram vetadas em 2007, passaram a ser aspectos
exigidos. Afirma que houve um avanço muito forte na política pública e, recentemente, tem visto
uma explosão de produções com acessibilidade como teatros com língua de sinais, cinema com
autodescrição, adequação na arquitetônica de teatros e museus e outros. Então, criaram um
aplicativo e site “vemca.org.br”, lançado há menos de um mês, que faz a ponte entre quem produz
cultura e quem precisa de cultura com acessibilidade para facilitar esse encontro entre o público e as
produções acessíveis. No momento, estão desenvolvendo a campanha para divulgar em larga escala
esse projeto.
Patrícia, do Movimento Down, inicia falando que estão na Rede há muito tempo, inclusive
com o site Inclusão e Cidadania, de notícias sobre deficiência. Comenta que tiveram participação
relevante na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, que o Movimento Down é referência em
síndrome de Down no Brasil, com aproximadamente 270 mil seguidores no Facebook. Criaram
também o Movimento Zica, desde o começo da epidemia da Zica, disponibilizando materiais e vídeos
pioneiros sobre estimulação. Relata que tem uma filha de 15 anos com síndrome de Down e, com
base em sua experiência pessoal na Suíça, onde sua filha só tinha espaço em escolas especiais, afirma
que no Brasil, o atendimento é imensamente melhor. Quando voltou ao Brasil, sua preocupação foi
definir a escola para sua filha. Conta que atendeu à indicação de muitos especialistas e a colocou em
uma escola pública. Além disso, percebeu a importância de preparar a filha para ter mais autonomia
e saber se defender, já que o contato e relação com outros adolescentes foi muito restrito. Para
tanto, elaborou um livro que foi apresentado na APAE, no dia internacional da síndrome de Down,
onde uma psicóloga revelou que esse material não existia no Brasil e para nenhuma criança. Então,
formou um grupo multidisciplinar, uma rede com mais de 50 pessoas, independentes e neutras, que
começaram a construir esse material para adolescentes, pré-adolescentes e crianças. Resolveram
produzir oficialmente, primeiro, para crianças de 0 a 8 anos, por ser menos polêmico e ter menos
complexidade em relação a sexualidade, um material mais universal que evite ao máximo o
constrangimento entre as pessoas. Patrícia distribui o material para os participantes, diz que aceita
sugestões e avisa que ainda não pode ser divulgado por estar em desenvolvimento.
Carol Velho relata inicialmente que a OEI organizou a Rede Ibero-Americana de
Administrações Públicas pela Primeira Infância, no âmbito da Ibero-América. Conta que foram
realizadas duas reuniões da Rede com a participação de pessoas da rede pública, dos ministérios,
onde trabalharam em cima de quatro grandes áreas: a questão digital na primeira infância, a
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interlocução na Ibero-América sobre a primeira infância e a qualidade na educação infantil. Também,
há perspectiva de se fazer viagens com o objetivo de trocarem conhecimento com outros países.
Quanto aos demais projetos da OEI, dá destaque à ação sobre a criança e o cárcere. Consiste
em uma pesquisa da OEI junto com o Instituto do Direito Público de Brasília – IDP a fim de entender
o efeito do sistema prisional no desenvolvimento da primeira infância. O objetivo é elaborar um
diagnóstico sobre a situação das crianças da primeira infância que estão, por algum motivo, junto
com as mães no cárcere ou que circulam no cárcere para visitar pais e mães.

Informa que já finalizaram a pesquisa em Brasília, Manaus, Recife e Rio de Janeiro. Até o final
de outubro, encerram o trabalho de campo no Rio Grande do Sul. Nesse momento, estão realizando
a consolidação e construção dos resultados preliminares.

Carol informa que a justificativa dessa pesquisa é fundamentada na base de dados do
INFOPEN, onde pode se perceber o quanto o encarceramento está crescendo. Comenta que o Brasil
possui a quarta maior população no mundo de mulheres encarceradas.
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Além disso, pode-se verificar que a taxa atual de aprisionamento de mulheres é de 40,6% em
cada cem mil mulheres e que, entre 2000 e 2016, essa taxa subiu demasiadamente. Revela que essa
situação é um alerta para se saber onde e como estão as crianças, as grávidas e as lactantes nesse
sistema.

Fala que a pesquisa também foi impactada pela legislação que define a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar para todas as mulheres gestantes, amamentando ou mães de
crianças, contribuindo no projeto para a ampliação do diálogo com as áreas de proteção.

Apresenta alguns resultados preliminares e que no próximo seminário do CNJ, na região
sudeste, pretendem expor resultados mais estruturados.

Por fim, acrescenta que a visitação ao cárcere ainda é uma questão que precisa ser mais
investigada e que não há muitas pesquisas no Brasil sobre esse aspecto específico. Finaliza
apresentando as pesquisadoras do IDP:
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Marília, do PIM, informa que estão em 238 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul,
atendendo por mês em torno de 18 mil famílias, 1.700 gestantes e 19 mil crianças. Conta que, junto
com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e a Fundação Getúlio Vargas, estão desenvolvendo uma
pesquisa longitudinal para acompanhar 3 mil crianças ao longo do tempo. O projeto consiste em
verificarem o impacto das políticas publicas na vida dessas famílias. É um estudo pioneiro no Brasil e
desafiador. Explica que irão acompanhar, ao longo dos anos, 1.500 crianças “controle” e 1.500
crianças “intervenção”, obtendo resultados em curto prazo, como o mapeamento de onde e quem
são essas crianças, em médio prazo, relativos ao desenvolvimento infantil, e longo prazo, no que diz
respeito à inserção no mercado de trabalho.
Elisangela, da UFAL, faz uma apresentação resumida. Cita, inicialmente, as ações e
participações da UFAL ocorridas em 2018 e 2019:
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Logo depois, expõe as ações em andamento em 2019:

18h - Finalizadas as apresentações, Mirian Pragita declara encerrada a Assembleia Geral
Ordinária de 2019 da RNPI.

57

Rede Nacional Primeira Infância
Assembleia Geral
ANEXO – I: Revisão do Regimento da Rede Nacional da Primeira Infância – RNPI.
Rede Nacional Primeira Infância
Regimento
16 de outubro 2019
Capítulo I – Do Objeto
Art. 1º - Este Regimento fixa regras complementares à Carta de Princípios da REDE NACIONAL PRIMEIRA
INFÂNCIA (RNPI) e deve ser seguido por todos os membros e amigos da Rede, sob pena de desligamento.
Capítulo II – Das Diretrizes Gerais da RNPI
Art. 2º – A RNPI é um foro de articulação, aberto à participação de organizações e especialistas que atuem
direta ou indiretamente na proteção, promoção e garantia dos direitos de crianças de até seis anos. Está aberta
a todas as organizações que expressem, em sua conduta, adesão à Carta de Princípios da RNPI e observância
dos preceitos da Constituição Brasileira, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da Convenção sobre os
Direitos da Criança e das demais convenções internacionais e normas sobre os direitos da criança, vigentes no
Brasil.
Art. 3º – A RNPI possui a visão de uma sociedade em que a criança, de 0 a 6 anos, é prioridade absoluta.
Art. 4º – A RNPI tem a missão de articular e mobilizar organizações, pessoas e meios de comunicação para
garantir os direitos da criança na primeira infância.
Art. 5º – A RNPI segue os princípios:
I. Colaboração
II. Dialogo
III. Engajamento Ativo IV. Espírito Democrático V. Respeito à autonomia
VI. Diversidade
Capítulo III – Da Gestão
Art. 6º - A RNPI tem as seguintes instâncias:
I. Assembleia Geral
II. Grupo Diretivo
III. Secretaria Executiva
IV. Grupos de interesse
V. Grupos de trabalho
Art. 7º - A Assembleia Geral é a instância máxima de decisão, formada pelos representantes das organizações
membros da RNPI.
Art. 8º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente, sempre que o
interesse da RNPI o justificar, para analisar e deliberar sobre pauta específica, necessariamente anunciada na
convocação.
§ 1º As convocações para as reuniões da Assembleia Geral serão expedidas pela Secretaria Executiva por meio
postal ou eletrônico, para os endereços constantes na base de dados da RNPI. Para reuniões ordinárias, o prazo
mínimo de antecedência da convocação será de trinta dias; para as extraordinárias, o prazo mínimo será de
sete dias.
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§ 2º A proposta de pauta das reuniões da Assembleia Geral será encaminhada com pelo menos sete dias de
antecedência, por comunicado expedido pela Secretaria Executiva por meio postal ou eletrônico, para os
endereços constantes na base de dados da RNPI.
Art. 9º - A convocação de reunião extraordinária da Assembleia Geral deverá ser precedida de concordância do
Grupo Diretivo quanto à data, ao local e ao (s) assunto(s) a ser(em) tratado(s).
Art. 10º - Conforme o interesse dos temas a serem estudados e debatidos pela Assembleia Geral ou sobre os
quais se pretende deliberar, o Grupo Diretivo e a Secretaria Executiva, de acordo mútuo, podem fazer convites
a indivíduos e organizações não integrantes da RNPI para participar das Assembleias, como debatedores ou
ouvintes, sem direito a voto.
Art. 11º - Compete à Assembleia Geral:
I. Aprovar as políticas e as linhas de ação da RNPI;
II. Indicar as políticas, os planos, os programas, os projetos e as ações, tanto do setor público como da iniciativa
privada, que deverão receber atenção prioritária da RNPI, sempre com vistas a atender os direitos da criança
na Primeira Infância;
III. Aprovar os relatórios anuais de atividades desenvolvidas e apreciar os demonstrativos financeiros
apresentados pela Secretaria Executiva;
IV. Eleger e dar posse à Secretaria Executiva e ao Grupo Diretivo;
V. Validar a criação de Grupos de Interesse e prioritário;
VI. Aprovar os temas prioritário sugeridos pelo Grupo Diretivo;
VII. Analisar a necessidade de criação dos comitês de temas prioritários
Art. 12º - O Grupo diretivo é composto por onze organizações titulares, e três organizações suplentes, eleitas
dentre os membros da RNPI por maioria simples dos representantes presentes em Assembleia Geral, em voto
aberto.
§ 1º Poderão se candidatar para compor o Grupo Diretivo somente as organizações membros da rede que
sejam participantes da RNPI há pelo menos dois anos.
§ 2º Os suplentes serão convocados para reuniões, podendo participar dos debates. Caso haja ausência de
titulares o mesmo terá direito a voto.
§ 3º O Grupo Diretivo é eleito para mandato de três anos não coincidentes, de forma a permitir a renovação de
um terço (1/3) de seus membros a cada eleição.
§ 4º De forma a estimular a renovação de liderança, no máximo dois terços (2/3) dos membros do Grupo
Diretivo poderão exercer mandato em reeleição, que, em qualquer situação, não poderá ultrapassar seis anos
contínuos.
§ 5º A eleição e mandato do Grupo Diretivo não deverão ser coincidente com o da Secretaria Executiva.
§ 6º Durante o intervalo entre o final de mandato da Secretaria Executiva e a eleição do Grupo Diretivo, a
organização que deixar a Secretaria Executiva será incorporada a ele, ficando este, durante o período, com 12
membros.
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§ 7º A Secretaria Executiva em sua característica de membro nato para permanecer no GD para um segundo
mandato fica condicionada a votação na eleição.
§ 8º O Grupo Diretivo reunir-se-á ordinariamente duas vezes por ano, e extraordinariamente, sempre que
necessário, de forma presencial ou virtual, deliberando por maioria simples dos votos dos presentes.
Art. 13º - Compete ao Grupo Diretivo:
I. Representar prioritariamente a RNPI em eventos oficiais, conforme demanda da Secretaria Executiva;
Página5
II. Definir as estratégias de articulação nacional;
III. Mobilizar e fomentar a RNPI, apoiando ações que visem a sua sustentabilidade técnica, política e financeira;
IV. Aconselhar, acompanhar e auxiliar o trabalho da Secretaria Executiva na captação de recursos,
desenvolvimento de projetos conforme plano de ação, acompanhamento financeiro e posicionamento técnico
e político;
V. Estabelecer os critérios de representação da Rede;
VI. Deliberar quando em questões pontuais que necessitem de posicionamento da RNPI, mediante solicitação
da Secretaria Executiva;
VII. Aprovar o uso da chancela da RNPI em produtos, serviços, eventos, entre outros.
VIII. Validar a criação de Grupos de Interesse e os Grupos Prioritários.
IX. Analisar, fundamentar e encaminhar para deliberação da Assembleia Geral os casos de exclusão de
organizações integrantes da RNPI, conforme disposto no art. 24,II;
X. Convocar a Assembleia Geral Extraordinária para eleger a organização responsável pela Secretaria Executiva
no caso de vacância, e eleger, dentre seus membros, a organização que assumirá a função de Secretaria
Executiva no caso de que trata o art. 29.
XI. Compete ao GD articular, mobilizar e sugerir os temas prioritários. Esses deverão ser submetidos para
aprovação na Assembleia Geral.
XII. Caso haja necessidade de mudança nos temas prioritários poderão ser acordados numa Assembleia.
Art. 14º - A Secretaria Executiva da RNPI será exercida pelo membro integrante eleito em Assembleia Geral a
cada três anos, não podendo ser reeleito em mandato consecutivo.
§ 1º A candidatura para a Secretaria Executiva deverá ser apresentada pelo dirigente responsável da
organização interessada com no mínimo 30 dias antes da data da Assembleia Geral.
§ 2º Só poderão se candidatar-se à função de Secretaria Executiva, as organizações membros da rede há pelo
menos dois anos na RNPI e que comprovem experiência mínima de cinco anos na área da Primeira Infância. A
candidatura deverá ser acompanhada dos seguintes documentos da organização:
a) Cartão CNPJ;
b) Cópia do Estatuto ou Contrato Social e ata de eleição de dirigentes atuais (se entidade privada) ou ato
constitutivo e ato de nomeação de representante no Brasil (se organismo multilateral) ou ato de nomeação do
representante (se órgão público);
c) Certidões negativas da Receita Federal, Previdência Social, FGTS e Débitos Trabalhistas.

§ 3º A organização eleita para a função Secretaria Executiva deverá indicar um representante para o papel de
Coordenador (a) da Secretaria Executiva, que atuará como pessoa de referência durante o período de
mandato.
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§ 4º A eleição para Secretaria Executiva deverá ocorrer com antecedência mínima de seis meses da sua posse,
para que haja um período de transição.
Art. 15º - Compete à Secretaria Executiva:
I. Representar a RNPI oficialmente;
II. Promover a comunicação e interação entre os membros da Rede e os amigos da rede;
III. Executar as deliberações da Assembleia Geral e do Grupo Diretivo;
IV. Elaborar proposta de Plano de Trabalho, Projetos, Programas e Ações para o período de seu mandato, bem
como executá-los, em estreita articulação com o Grupo Diretivo e os Grupos de Trabalho.
V. Organizar documentos, correspondências, arquivos, de forma a garantir a memória das ações e produções
da RNPI;
VI. Divulgar as atividades dos membros da RNPI que se refiram a essa temática;
VII. Elaborar e atualizar a agenda nacional de eventos e atualizar permanentemente os instrumentos de
comunicação como: website, egroup, mailing, boletim, entre outros.
VIII. Organizar e preparar as reuniões da Assembleia Geral e do Grupo Diretivo;
IX. Elaborar o relatório financeiro e de gestão para a Assembleia Geral;
X. Designar representação da RNPI levando em consideração a territorialidade e dando preferência às
organizações participantes do Grupo Diretivo;
XI. Fomentar a formação e funcionamento dos Grupos de Trabalho, em consonância com a deliberação do
Grupo Diretivo;
XII. Captar recursos para execução do Plano de Ação;
XIII. Coordenar a relação de troca (produtos e ações) e comunicação entre os Grupos de Trabalho visando a
integralidade da RNPI;
XIV. Receber solicitação de ingresso na RNPI e realizar consulta eletrônica com as organizações ativas na RNPI;
XV. Desenvolver e distribuir o KIT de Boas Vindas aos novos integrantes da RNPI;
XVI. Comunicar a exclusão de membros e amigos da RNPI previsto no artigo 24, e após deliberação do Grupo
Diretivo, nos termos do art. 24§ 3º, bem como o desligamento que venha a ser solicitado por uma Organização
integrante.
Parágrafo único: Ao final de sua gestão, a Secretaria Executiva tem a responsabilidade de encaminhar à
organização eleita para o próximo mandato na Secretaria Executiva os relatórios gerenciais e a documentação
presente em arquivo.
Art. 16º – Os Grupos de Interesse (GIs) são compostos por no mínimo três organizações membro da rede que,
com base no plano de ação da RNPI, se organizam para atender às demandas da Rede segundo suas
habilidades e/ou especialidades temáticas.
§ 1º A criação de um Grupo de Interesse pode ser sugerida por qualquer membro integrante ATIVO da Rede, a
qualquer tempo.
§ 2º A aprovação de um Grupo de Interesse se dará por meio de deliberação do Grupo Diretivo, por maioria
simples em votação em Assembleia ou consulta eletrônica realizada pela Secretaria Executiva.
§ 3º A quantidade máxima de organizações que compõem um Grupo de Interesse, bem como sua duração e
modo de funcionamento, serão objeto de definição pelo Grupo Diretivo ou Assembleia Geral no ato de sua
constituição.
§ 4º Cada Grupo de Interesse, não havendo determinação expressa no ato de sua constituição, terá autonomia
para definir seu modo de organização e funcionamento.
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§ 5º Toda organização ATIVA poderá integrar um Grupo de Interesse, mediante manifestação expressa à
Secretaria Executiva, quando da criação do GI, e/ou diretamente ao coordenador do Grupo de Interesse já
existente.
§ 6º Cada Grupo de Interesse elegerá sua coordenação na primeira reunião, por maioria simples dos votos dos
que os compõem; caso o GI perdure por mais de um ano, haverá nova eleição para escolha de coordenação,
podendo haver reeleição.
Art. 17º - Compete ao Grupo de Interesse:
I. Refletir, debater, sistematizar e produzir conhecimento sobre as questões relacionadas à sua temática;
II. Elaborar parecer, analisar, monitorar e acompanhar ações e políticas referentes ao tema do GI, de modo a
instrumentalizar a RNPI em seu posicionamento e ação política;
III. Propor à Secretaria Executiva e/ou Grupo Diretivo posicionamento da RNPI referente à temática específica;
IV. Representar a RNPI em eventos e reuniões referentes ao tema do GI, quando solicitado pela Secretaria
Executiva;
V. Integrar-se aos debates, ações e produtos dos outros GIs existentes, quando necessário, na perspectiva da
produção de sinergia e da integralidade da criança;
VI. Manter a RNPI informada do andamento do GI através de relatórios mensais para a Secretaria Executiva;
VII. Executar ou supervisionar a execução dos projetos, atividades e tarefas necessários para a consecução dos
objetivos do GI.
Art. 18º - Compete ao Grupo de Trabalho:
I. Atender Demanda especifica;
II. Refletir, discutir, sistematizar e produzir conhecimento sobre as diversas temáticas da primeira infância;
III. O GT deverá ter os prazos de início e de finalização definidos e obrigatoriamente deverá ser realizado no
período de curta ou média duração.
Capítulo IV – Do Ingresso, Permanência e Exclusão na RNPI
Art. 19º. São elegíveis para ingressar a RNPI como membros:
I- Serão considerados membros da rede e terão poder de voto:
a- Organizações da sociedade civil
b- Governo
c- Setor privado
d- Universidade
e- Rede
f- Organismo multilateral.
II- Serão considerados amigos da rede:
a- Pessoas físicas, convidadas por algum membro da rede, com base no seu legado para o campo da primeira
infância e/ou para a RNPI. Desde que atendam o estabelecido no artigo 2º.
§ 1° Não podem votar e ser votado.
Art. 20º. O ingresso na RNPI deverá seguir os requisitos abaixo:
I - Os Interessados devem preencher formulário de interesse constante no site da RNPI.
II - Declarar foco institucional na primeira infância (0-6).
III - Declarar disponibilidade e interesse para atuar ativa e coletivamente com a Rede em suas estratégias e na
persecução de seu propósito
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IV - Aderir a Carta de Princípios, que deverá ser assinada pelo representante legal da organização e enviada a
Secretaria Executiva
§ 1° O ingresso está condicionado a aprovação da RNPI.
Art. 21º. As aprovações serão efetuadas pelos membros votantes:
I - O ingresso deverá ser aprovado pelos membros votantes da RNPI, por maioria simples em votação realizada
em Assembleia ou mediante consulta eletrônica em 10 dias corridos.
§ 1° Se aprovado, a Secretaria Executiva enviará resposta acompanhada de um Kit Boas Vindas - incluindo:
Carta de Boas Vindas, Carta de Princípios, a ser assinada e devolvida, Teoria de Mudança e organograma da
Rede.
§ 2° Nesse momento também será solicitado o envio da logomarca do membro aprovado, esta deverá ser
enviada por meio eletrônico informado pela Secretaria Executiva.
§ 3° Se não aprovado, a Secretaria executiva responderá ao proponente, destacando o requisito não atendido.
§ 4° Da recusa cabe recurso à Secretaria executiva que levará para análise do Grupo Diretivo.
Art. 22 ° Ao ser membro e amigo da RNPI, são direitos:
I. Votar e ser votado nas assembleias, exceto a categoria de amigos da rede conforme expõe o art. 19, II, § 1°;
II. Participar dos Grupos de Interesse, Comitês dos Temas Prioritários e Grupos de Trabalho;
III. Receber o boletim de comunicação;
IV. Acessar plataforma de troca e comunicação interna da Rede;
V. Usar logo da Rede no seu site e materiais de comunicação institucional;
VI. Usar selo da Rede nos materiais que desejar que sejam considerados produção da Rede, desde que tais
materiais sejam analisados e aprovados a priori pelo grupo de trabalho conexo ou pela Secretaria Executiva no
caso de não haver grupo de trabalho dedicado a este tema;
VII. Apresentar propostas e candidaturas para deliberação da Assembleia Geral e das demais instâncias que
compõem a RNPI;
VIII. Propor iniciativas e colaborar na implantação do Plano de Ação da RNPI;
Art. 23° Para permanecer na RNPI, cada membro/amigo da rede deve:
I. Cumprir a Carta de Princípios e o Regimento Interno da RNPI;
II. Enviar periodicamente Ficha de Ativação Anual, no prazo e formato fixado pela Secretaria Executiva. Manter
atualizados os dados de contato (nome, cargo, e-mail, telefone e endereço) dos seus representantes (titular e
suplente) na RNPI;
III. Participar ativamente das reuniões, dos debates presenciais ou virtuais e dos processos de comunicação da
RNPI;
IV. Participar das Assembleias Gerais;
V. Indicar representante para participar dos Grupos de Interesse, Comitês dos Temas Prioritários e Grupos de
Trabalho, quando for o caso;
VI. Contribuir para a ampliação, compartilhamento e disseminação dos conhecimentos sobre a Primeira
Infância;
VII. Informar a RNPI sobre ações realizadas pela Organização na área da Primeira Infância.
§ 1° Para permanecer na Rede, a atualização cadastral deve ser feita pelo próprio membro por meio da
plataforma de comunicação interna.
Art. 24º Serão excluídas do cadastro da RNPI (membro/ amigo da rede) nos seguintes casos:
I – O membro/amigo da rede integrante que permanecer sem atualizar o cadastro por dois anos consecutivos,
sendo sua readmissão condicionada ao cumprimento do procedimento previsto no artigo 3º que dispõe sobre
as regras para o ingresso na RNPI.
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II- A exclusão de qualquer membro, por motivo outro que não o estabelecido neste artigo, será deliberada com
base em procedimento a cargo do Grupo Diretivo, assegurado à Organização o direito de defesa.
§ 1° No caso de não atualização cadastral anual, a Secretaria Executiva expedirá uma convocação, que terá o
prazo de vigência de 30 dias, com intuito de alertar os membros para atualizarem o cadastro. Após o prazo da
convocatória a SE tornará público a lista dos membros/amigos da rede que não atualizaram o cadastro.
§ 2° Após a convocatória e a publicação final do processo de atualização cadastral terá início o processo de
exclusão.
§ 3º A exclusão será tomada por maioria simples, em votação em Assembleia ou mediante consulta eletrônica
realizada pela Secretaria Executiva.
§ 4° - A decisão, da qual não cabe recurso, será comunicada pela Secretaria Executiva a todas as organizações
da RNPI.
Capítulo V - Votações e Vacância
Art. 25º - Cada membro integrante ativo da RNPI tem direito a um voto.
§ 1º Os membros que não puderem comparecer à Assembleia podem fazer-se representar por outro membro
integrante, mediante Procuração.
§ 2º Um membro integrante pode representar no máximo um outro membro.
Art. 26º - Durante as votações na Assembleia Geral, caso haja possibilidade de participação on line, a votação
poderá ocorrer virtualmente.
Art. 27º - A RNPI adotará, como forma legítima para a tomada de decisão, o dispositivo da consulta eletrônica
às organizações membros da rede.
§ 1º A consulta eletrônica será executada e processada pela Secretaria Executiva.
Página14
§ 2º A deliberação via consulta eletrônica dar-se-á por maioria simples do conjunto das respostas recebidas.
§ 3º A consulta eletrônica terá prazo para resposta de no mínimo sete dias corridos, sendo levadas em
consideração somente as respostas enviadas dentro do prazo determinado.
Art. 28º - Se houver alteração regimental referente a período e/ou funcionamento de mandatos e/ou eleições,
a nova regra só será aplicada no mandato subsequente ao atual.
Art. 29º – No caso de vacância na função de Secretaria Executiva, o Grupo Diretivo tomará uma das seguintes
alternativas:
I. Se a vacância ocorrer a mais de seis meses da próxima Assembleia Geral ordinária prevista no plano anual de
trabalho, uma Assembleia Geral Extraordinária será convocada pelo Grupo Diretivo para proceder à eleição de
uma nova Secretaria Executiva;
II. Se a vacância se der a menos de seis meses da próxima Assembleia Geral, o Grupo Diretivo elegerá um de
seus membros para assumir as funções da Secretaria Executiva até a próxima Assembleia, quando haverá
eleição para essa função.
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§ 1º A organização eleita para exercer o cargo de Secretaria Executiva na hipótese dos incisos I e II deste artigo
poderá candidatar-se na próxima Assembleia Geral para um mandato completo.
§ 2º No caso de inexistência de candidatura para o período de vacância, previsto no inciso I deste artigo, o
Grupo Diretivo elegerá 1 (um) de seus membros para assumir a Secretaria Executiva.
Capítulo VI – Da Sustentabilidade Financeira
Art. 30º - A manutenção da RNPI é de responsabilidade de todas as organizações que a integram, sob a
coordenação do Grupo Diretivo. Os recursos necessários, sejam eles humanos, materiais ou financeiros, para a
implementação das atividades previstas, poderão ser disponibilizados e/ou captados pelas organizações
integrantes da RNPI. A participação na RNPI independe de contribuição financeira.
Parágrafo único: Considerando que a RNPI não possui personalidade jurídica, os recursos captados para a
implementação de seus projetos deverão ser geridos pelas respectivas organizações proponentes e
previamente aprovados pelo Grupo Diretivo.
Art. 31º – Para captar e receber recursos financeiros e doações, a RNPI poderá gerenciar seus projetos e
atividades por meio de uma associação constituída para esta finalidade.
Capítulo VII - Disposições Finais
Art. 32º - A RNPI poderá associar-se a outras redes nacionais e internacionais que tenham objetivos iguais,
semelhantes ou complementares e com elas desenvolver projetos ou atividades de interesse comum. A
aprovação dessa associação será submetida pela Secretaria Executiva aos membros da RNPI por meio
eletrônico, sendo aprovada se não houver manifestação contrária por parte da maioria de seus membros.
Art. 33º - Propostas de alteração da Carta de Princípios e do Regimento da RNPI serão apresentadas a qualquer
tempo por qualquer membro integrante, pelo Grupo Diretivo, por Grupo de Trabalho ou pela Secretaria
Executiva e serão comunicadas, pela Secretaria Executiva, à RNPI para análise, debate e sugestões, por meio
eletrônico.
§ 1º. As propostas de alteração da Carta de Princípios ou Regimento Interno deverão ser informadas na pauta
de convocação da Assembleia Geral e requerem, para sua aprovação, maioria de dois terços (2/3) dos
membros presentes.
§ 2º. As alterações da Carta de Princípios e Regimento Interno que sejam aprovadas pela Assembleia passam a
vigorar imediatamente, integrando os textos desses documentos, ressalvada a exceção do artigo 28.
Art. 34º – Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pelo Grupo Diretivo.
I. Aprovar as políticas e as linhas de ação da RNPI;
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ANEXO – II: Sugestões dos participantes da Assembleia Geral para mudanças no Regimento da RNPI.
Redação do Regimento

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Capítulo 1

Artigo 1

Art. 1º - Este Regimento fixa
regras complementares à
Carta de Princípios da REDE
NACIONAL PRIMEIRA
INFÂNCIA (RNPI) e deve ser
seguido por todos os membros
e amigos da Rede, sob pena de
desligamento

Art. 1º - Este Regimento fixa
regras complementares à
Carta de Princípios da REDE
NACIONAL PRIMEIRA
INFÂNCIA (RNPI) e deve ser
seguido por todos os
membros e amigos da Rede

Art. 1º - Este Regimento fixa
regras complementares à Carta
de Princípios da REDE
NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA
(RNPI) e deve ser seguido por
todos os membros e amigos da
RNPI

Não tem alteração

1º - Este Regimento fixa regras
complementares à Carta de
Princípios da REDE NACIONAL
PRIMEIRA INFÂNCIA (RNPI) e
deve ser seguido por todos os
participantes na condição de
membros e amigos da RNPI ou
que a ela pretendam aderir

Art. 2º – A RNPI é um foro de
articulação, aberto à
participação de organizações e
pessoas que atuem direta ou
indiretamente no Sistema de
garantia de Direitos para
crianças de até seis anos. Está
aberta a todas as organizações
que expressem, em sua
conduta, adesão à Carta de
Princípios da RNPI e
observância dos preceitos da
Constituição Federal, do
Estatuto da Criança e do
Adolescente, do Marco Legal
da Primeira Infância, da
Convenção sobre os Direitos
da Criança e das demais
convenções internacionais e
legislações sobre os direitos da
criança vigentes no Brasil.

Art. 2º – A RNPI é um foro de
articulação, aberto à
participação de organizações e
pessoas que atuem direta ou
indiretamente na promoção,
proteção, defesa e garantia
dos direitos de crianças de 0 a
6 anos como etapa inicial do
desenvolvimento da pessoa
humana e que expressem a
adesão à Carta de Princípios da
RNPI e aos preceitos da
Constituição Federal, do
Estatuto da Criança e do
Adolescente, Marco Legal pela
Primeira Infância, da
Convenção sobre os Direitos
da Criança, do Plano Nacional
pela Primeira Infância e das
demais legislações sobre os
direitos das crianças, vigentes
no Brasil.* Criar nota de
rodapé com as numerações

Capítulo 2

Artigo 2

Art. 2º – A RNPI é um foro de
articulação, aberto à
participação de organizações e
especialistas que atuem direta
ou indiretamente na proteção,
promoção e garantia dos
direitos de crianças de até seis
anos. Está aberta a todas as
organizações que expressem,
em sua conduta, adesão à
Carta de Princípios da RNPI e
observância dos preceitos da
Constituição Brasileira, do
Estatuto da Criança e do
Adolescente, da Convenção
sobre os Direitos da Criança e
das demais convenções
internacionais e normas sobre
os direitos da criança, vigentes
no Brasil.

Art. 2º – A RNPI é um foro de
articulação, aberto à
participação de organizações
e especialistas que atuem
direta ou indiretamente na
proteção, promoção, defesa
e garantia dos direitos de
crianças de até seis anos.
Está aberta a todas as
organizações que expressem,
em sua conduta, adesão à
Carta de Princípios da RNPI e
observância dos preceitos da
Constituição Brasileira, do
Estatuto da Criança e do
Adolescente, da Convenção
sobre os Direitos da Criança e
das demais convenções
internacionais e normas
sobre os direitos da criança,
vigentes no Brasil.

Art. 2º – A RNPI é um foro de
articulação, aberto à
participação de organizações e
pessoas que atuem direta ou
indiretamente no Sistema de
garantia de Direitos para
crianças de até seis anos. Está
aberta a todas as organizações
que expressem, em sua
conduta, adesão à Carta de
Princípios da RNPI e observância
dos preceitos da Constituição
Federal, do Estatuto da Criança
e do Adolescente, do Marco
Legal da Primeira Infância, da
Convenção sobre os Direitos da
Criança e das demais
convenções internacionais e
legislações sobre os direitos da
criança vigentes no Brasil.
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das legislações citadas

Artigo 3

Artigo 4

Artigo 5

Art. 3º – A RNPI possui a visão
de uma sociedade em que a
criança, de 0 a 6 anos, é
prioridade absoluta

Art. 3º – A RNPI possui a
visão de uma sociedade em
que a criança, especialmente
de 0 a 6 anos, é prioridade
absoluta

Art. 4º – A RNPI tem a missão
de articular e mobilizar
organizações, pessoas e meios
de comunicação para garantir
os direitos da criança na
primeira infância

Não tem

Art. 5º – A RNPI segue os
princípios:
I. Colaboração
II. Diálogo
III. Engajamento Ativo
IV. Espírito Democrático
V. Respeito à autonomia
VI. Diversidade

Art. 3º – A RNPI possui a visão
de uma sociedade em que toda
criança de 0 a 6 anos
considerando as especificidades
no princípio da prioridade
absoluta

Não tem
Art. 5º – A RNPI segue os
princípios:
I. Colaboração
II. Diálogo
III. Engajamento Ativo
IV. Espírito Democrático
V. Respeito à autonomia
VI. Diversidade
VII Equidade

Capítulo 3
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Art. 3º – A RNPI defende a
visão de uma sociedade em
que a criança, especialmente
até 6 anos é prioridade
absoluta

Não tem

A RNPI possui a visão de uma
sociedade em que crianças e
adolescentes sejam prioridade
absoluta, em atenção especial
o desenvolvimento durante a
primeira infância que se dá de
0 a 6 anos
A RNPI tem a missão de incidir
para melhoria de leis e
políticas públicas por meio de
articulações, e mobilizações de
organizações, pessoas, poder
público e meios de
comunicação visando garantir
os direitos de crianças desde a
primeira infância
Art. 5º – A RNPI segue os
princípios:
I. Colaboração
II. Diálogo
III. Engajamento Ativo
IV. Democrático
V. Respeito à autonomia
VI. Diversidade
VII Equidade VII Transparência
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Art. 6º - A RNPI tem as
seguintes instâncias:

Artigo 6

Artigo 7

Artigo 11
VI. Aprovar
os temas
prioritário
sugeridos
pelo Grupo
Diretivo;
VI. Aprovar
os temas
prioritário
sugeridos
pelo Grupo
Diretivo;

Art. 6º - A RNPI tem as
seguintes instâncias:
I. Assembleia Geral
II. Grupo Diretivo
III. Secretaria Executiva
IV. Grupos de interesse
V. Grupos de trabalho
A Assembleia Geral é a
instância máxima de decisão,
formada pelos representantes
das organizações-membro da
RNPI

Art. 6º - A RNPI tem as
seguintes instâncias:
I. Assembleia Geral
II. Grupo Diretivo
III. Secretaria Executiva
IV. Comissões Temáticas (no lugar de grupos de
interesse)
Paragrafo único: Definir
comissão temática e fazer
referência ao grupo de
trabalho - dispositivo que não
está na estrutura

I. Deliberativa
a) Assembleia Geral
Art. 6º - A RNPI tem as
seguintes instâncias:
I. Assembleia Geral
II. Grupo Diretivo
Art. 6º - A RNPI tem as seguintes III. Secretaria Executiva
instâncias:
IV. Grupos de interesse (pode
I. Assembleia Geral
mudar para a nomenclatura:
II. Grupo Diretivo
comissão temática).
III. Secretaria Executiva
V. Grupos de trabalho
IV. Grupos de Interesse
VI. Redes Estaduais, Distritais e
V. Grupos de Trabalho
Municipais
VI. Comitê de temas prioritários - retira comitês temáticos

II. Executivas
a) Grupo Diretivo
b) Secretaria Executiva
Parágrafo único: Para cumprir
as funções executivas poderão
ser criados grupos de
trabalhos voltados às ações
meios e finalísticas da Rede
Nacional Primeira Infância e
outros temas emergenciais
A Assembleia Geral é a
instância decisória formada
por representantes das
organizações-membro e
amigos membros da RNPI

não tem

não tem

não tem

não tem

III. Aprovar os relatórios anuais
de atividades desenvolvidas e
os demonstrativos financeiros
apresentados pela Secretaria
Executiva

IV. Eleger e dar posse à
Secretaria Executiva e ao
Grupo Diretivo

não tem

não tem

não tem

não tem
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Inciso V

V. Validar a criação de Grupos
de Interesse e prioritário

Inciso VI

VI. Aprovar os temas
prioritário sugeridos pelo
Grupo Diretivo
VII. Analisar a necessidade de
criação dos comitês de temas
prioritários

Inciso VII

Artigo 12

Paragrafo
1

V. Validar a criação de
Comissões Temáticas

Validar de Grupos de Interesses

Eleger os Temas Prioritários
sugerido pelo GD
VII. Aprovar alterações neste
documento.

O Grupo diretivo é composto
por onze organizações
titulares, e três organizações
suplentes, eleitas dentre os
membros da RNPI por maioria
simples dos representantes
presentes em Assembleia
Geral, em voto aberto

retirar
O Grupo diretivo é composto
por onze organizações titulares,
e três organizações suplentes,
eleitas dentre os membros da
RNPI por maioria simples dos
representantes presentes em
Assembleia Geral, em voto
aberto, por meio de cédulas
identificando a organização
votante ou por votação virtual
on-line

não tem
Poderão se candidatar para
compor o GD somente as
organizações membro da
RNPI, sejam participantes da
Poderão se candidatar para
Rede há, pelo menos, dois
compor o GD somente as
anos e que estejam presentes
organizações membro da RNPI na Assembleia, no ato da
que sejam participantes da
eleição, devendo enviar com
Rede há, pelo menos, dois
30 dias de antecedência uma
anos
apresentação para a Rede
não tem

não tem

retirar

retirar

retirar

retirar

O Grupo diretivo é composto
por dez organizações titulares,
um membro nato e três
organizações suplentes, eleitas
dentre os membros da RNPI
por maioria simples dos
representantes presentes em
Assembleia Geral, em voto
aberto
não tem

Poderão se candidatar para
compor o GD somente as
organizações membro da RNPI
que sejam participantes da
Rede há, pelo menos, dois
anos
não tem
Insere Paragrafo 2 - Não
poderá compor o GD
organismos Governamentais e
Organizações Multilaterais
não tem

Paragrafo
2
não tem

Esse Item vai para o Grupo
Diretivo
VI. Deliberar os temas
prioritário sugeridos pelo
Grupo Diretivo.
Observação: trocar todos os
aprovar por deliberar

não tem
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Os suplentes serão
convocados para reuniões,
podendo participar dos
debates. Caso haja ausência de
titulares o mesmo terá direito
a voto
não tem

não tem

Paragrafo
7

A Secretaria Executiva em sua
característica de membro nato
para permanecer no GD para
um segundo mandato fica
condicionada a votação na
eleição
não tem

A Secretaria Executiva poderá,
pelo período de 12 meses, após
o término de seu mandato,
permanecer no GD. Caso queira
continuar para um segundo
mandato deverá se candidatar

Os suplentes serão
convocados para reuniões,
podendo participar dos
debates e só terão direito a
voto na ausência dos titulares
A Secretaria Executiva em sua
característica de membro nato
para permanecer no GD para
um segundo mandato fica
condicionada a votação na
eleição. Será considerado
membro nato do GD a
organização que estiver em
exercício da Secretaria
Executiva
não tem

Artigo 13

Compete ao Grupo Diretivo
não tem

não tem

não tem

Sugere as Estratégias de
articulação Nacional

não tem

não tem

Retira o inciso IV e insere no
artigo 12

Sugere os critérios de
representação da Rede

Validar a criação de
Comissões Temáticas

Validar a criação de Grupos de
Interesse.

Validar a criação de Grupos de
Interesse.

Validar a criação de Grupos de
Trabalho.

Paragrafo
2

Inciso II

Inciso VI

Inciso VIII

Inciso IX

Definir as Estratégias de
articulação Nacional
Delibera sobre quando em
questões pontuais que
necessitem de
posicionamento da RNPI,
mediante solicitação da
Secretaria Executiva
Validar a criação de Grupos de
Interesse e os Grupos
Prioritários
IX. Analisar, fundamentar e
encaminhar para deliberação
da Assembleia Geral os casos
de exclusão de organizações
integrantes da RNPI, conforme
disposto no art. 24,II
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Inciso X

Inciso XI

Inciso XII

X. Convocar a Assembleia
Geral Extraordinária para
eleger a organização
responsável pela Secretaria
Executiva no caso de vacância,
e eleger, dentre seus
membros, a organização que
assumirá a função de
Secretaria Executiva no caso
de que trata o art. 29
XI. Compete ao GD articular,
mobilizar e sugerir os temas
prioritários. Esses deverão ser
submetidos para aprovação na
Assembleia Geral
XII. Caso haja necessidade de
mudança nos temas
prioritários poderão ser
acordados numa Assembleia
Não poderá compor o GD
organismos Governamentais e
Organizações Multilaterais

Artigo 14
Artigo 15

Inciso XVI

Secretaria Executiva
Art. 15º - Compete à Secretaria
Executiva:
XVI. Comunicar a exclusão de
membros e amigos da RNPI
previsto no artigo 24, e após
deliberação do Grupo Diretivo,
nos termos do art. 24§ 3º, bem
como o desligamento que
venha a ser solicitado por uma
Organização integrante
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Paragrafo
Único

Artigo 16

Parágrafo
3

Artigo 17
Artigo 18

Parágrafo único: Ao final de
sua gestão, a Secretaria
Executiva tem a
responsabilidade de
encaminhar à organização
eleita para o próximo mandato
na Secretaria Executiva os
relatórios gerenciais e a
documentação presente em
arquivo
Art. 16º – Os Grupo de
Interesse (GIs) são compostos
por no mínimo três
organizações membro da rede
que, com base no plano de
ação da RNPI, se organizam
para atender às demandas da
Rede segundo suas habilidades
e/ou especialidades temáticas
§ 3º A quantidade máxima de
organizações que compõem
um Grupo de Interesse, bem
como sua duração e modo de
funcionamento, serão objeto
de definição pelo Grupo
Diretivo ou Assembleia Geral
no ato de sua constituição
Art. 17º - Compete ao Grupo
de Interesse:
Art. 18º - Compete ao Grupo
de Trabalho:

Inciso I

I. Atender Demanda específica

Inciso II

II. Refletir, discutir,
sistematizar e produzir
conhecimento sobre as
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diversas temáticas da primeira
infância

Inciso III

III. O GT deverá ter os prazos
de início e de finalização
definidos e obrigatoriamente
deverá ser realizado no
período de curta ou média
duração

Capítulo 4
Artigo 19

Inciso I

Inciso II

Artigo 20

Art. 19º. São elegíveis para
ingressar a RNPI como
membros:

I- Serão considerados
membros da rede e terão
poder de voto: a- Organizações
da sociedade civil; b- Governo;
c- Setor privado; dUniversidade; e- Rede; fOrganismo multilateral
II- Serão considerados amigos
da rede: a- Pessoas físicas,
convidadas por algum membro
da rede, com base no seu
legado para o campo da
primeira infância e/ou para a
RNPI. Desde que atendam o
estabelecido no artigo 2º. § 1°
Não podem votar e ser votado
Art. 20º. O ingresso na RNPI
deverá seguir os requisitos

Art. 19º. São elegíveis para
ingressar a RNPI

Art. 19º. São elegíveis para
ingressar a RNPI - caracterizar
membros, amigos da Rede, etc.
I- Serão considerados
membros da rede e terão
poder de voto: a- Organizações
da sociedade civil e
movimentos sociais; bOrganismos Governamentais;
c- Instituições do setor
privado; d- Instituições de
Ensino Superior; e- Redes de
organizações; f- Organismos
multilaterais.
II- Serão considerados amigos
da rede: a- Pessoas físicas,
convidadas por algum membro
da rede, com base no seu
legado para o campo da
primeira infância e/ou para a
RNPI. Desde que atendam o
estabelecido no artigo 2º
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I- Serão considerados
membros da rede e terão
poder de voto: a- Organizações
da sociedade civil e
movimentos sociais; bOrganismos Governamentais;
c- Instituições do setor
privado; d- Instituições de
Ensino Superior; e- Redes de
organizações; f- Organismos
multilaterais.
II- Serão considerados amigos
da rede com direito a voz e
sem direito a voto: a- Pessoas
físicas, convidadas por algum
membro da rede, com base no
seu legado para o campo da
primeira infância e/ou para a
RNPI. Desde que atendam o
estabelecido no artigo 2º
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abaixo:
Inciso I

Inciso II

Inciso III

Inciso IV

Artigo 21

Inciso I

I - Os Interessados devem
preencher formulário de
interesse constante no site da
RNPI
II - Declarar foco institucional
na primeira infância (0-6)
III - Declarar disponibilidade e
interesse para atuar ativa e
coletivamente com a Rede em
suas estratégias e na
persecução de seu propósito
IV - Aderir a Carta de
Princípios, que deverá ser
assinada pelo representante
legal da organização e enviada
a Secretaria Executiva
Art. 21º. As aprovações serão
efetuadas pelos membros
votantes:
I - O ingresso deverá ser
aprovado pelos membros
votantes da RNPI, por maioria
simples em votação realizada
em Assembleia ou mediante
consulta eletrônica em 10 dias
corridos

II - Declarar como um dos
focos institucionais a
primeira infância (0-6)

I - O ingresso deverá ser
aprovado pelos membros
votantes da RNPI, por maioria
simples em manifestação
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Artigo 21 - (substitui o caput
pelo seguinte) - O ingresso
deverá ser aprovado pelos
membros da RNPI, por maioria
simples em votação realizada
em Assembleia ou mediante
consulta eletrônica em 10 dias
corridos.
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Parágrafo
1

Parágrafo
2

Parágrafo
3

§ 1° Se aprovado, a Secretaria
Executiva enviará resposta
acompanhada de um Kit Boas
Vindas - incluindo: Carta de
Boas Vindas; Carta de
Princípios, a ser assinada e
devolvida; Teoria de Mudança
e o organograma da Rede/
Secretaria Executiva
§ 2° Nesse momento também
será solicitado o envio da
logomarca do membro
aprovado, esta deverá ser
enviada por meio eletrônico
informado
§ 3° Se não aprovado, a
Secretaria executiva
responderá ao proponente,
destacando o requisito não
atendido

Parágrafo
4

§ 4° Da recusa cabe recurso à
Secretaria executiva que levará
para análise do Grupo Diretivo

Artigo 22

Art. 22 ° Ao ser membro e
amigo da RNPI, são direitos:
I. Votar e ser votado nas
assembleias, exceto a
categoria de amigos da rede
conforme expõe o art. 19, II, §
1°
II. Participar dos Grupos de
Interesse, Comitês dos Temas
Prioritários e Grupos de
Trabalho

Inciso I

Inciso II
Inciso III

III. Receber o boletim de
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comunicação;
Inciso IV

Inciso V

Inciso VI

Inciso VII

IV. Acessar plataforma de
troca e comunicação interna
da Rede
V. Usar logo da Rede no seu
site e materiais de
comunicação institucional
VI. Usar selo da Rede nos
materiais que desejar que
sejam considerados produção
da Rede, desde que tais
materiais sejam analisados e
aprovados a priori pelo grupo
de trabalho conexo ou pela
Secretaria Executiva no caso
de não haver grupo de
trabalho dedicado a este tema
VII. Apresentar propostas e
candidaturas para deliberação
da Assembleia Geral e das
demais instâncias que
compõem a RNPI; VIII. Propor
iniciativas e colaborar na
implantação do Plano de Ação
da RNPI

Artigo 23

Art. 23° Para permanecer na
RNPI, cada membro/amigo da
rede deve:

Artigo 24

Art. 24º Serão excluídas do
cadastro da RNPI (membro/
amigo da rede) nos seguintes
casos:
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Inciso I

Inciso II

paragrafo
1

paragrafo
2

I – O membro/amigo da rede
integrante que permanecer
sem atualizar o cadastro por
dois anos consecutivos, sendo
sua readmissão condicionada
ao cumprimento do
procedimento previsto no
artigo 3º que dispõe sobre as
regras para o ingresso na RNPI
II- A exclusão de qualquer
membro, por motivo outro
que não o estabelecido neste
artigo, será deliberada com
base em procedimento a cargo
do Grupo Diretivo, assegurado
à Organização o direito de
defesa
§ 1° No caso de não
atualização cadastral anual, a
Secretaria Executiva expedirá
uma convocação, que terá o
prazo de vigência de 30 dias,
com intuito de alertar os
membros para atualizarem o
cadastro. Após o prazo da
convocatória a SE tornará
público a lista dos
membros/amigos da rede que
não atualizaram o cadastro
§ 2° Após a convocatória e a
publicação final do processo
de atualização cadastral terá
início o processo de exclusão
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paragrafo
3

paragrafo
4

§ 3º A exclusão será tomada
por maioria simples, em
votação em Assembleia ou
mediante consulta eletrônica
realizada pela Secretaria
Executiva
§ 4° - A decisão, da qual não
cabe recurso, será comunicada
pela Secretaria Executiva a
todas as organizações da RNPI
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ANEXO - III: Revisão e atualização do Plano Nacional pela Primeira Infância - PNPI. Material
distribuído por Vital Didonet.
Revisão e atualização do PNPI
- apresentação do trabalho para a Assembleia –
Vital Didonet
22 10 2019
Introdução
O Plano Nacional pela Primeira Infância é o documento mais abrangente e de maior expressão da
Rede Nacional Primeira Infância. É o documento de referência e parâmetro para as demais ações. Retrata
panoramicamente a Rede: ali ela se mostra presente simultaneamente em todos os direitos da criança, numa
abordagem interdisciplinar, intersetorial e interinstitucional, com visão de longo prazo. O PNPI é uma
demonstração concreta de uma construção conjunta governo e sociedade civil nas suas dimensões política e
técnica
No PNPI temos a expressão operacional das políticas públicas pela criança na Primeira Infância, tal
como, seis anos depois de seu lançamento, em 2016, veio preconizar o Marco Legal da Primeira Infância. Plano
nacional para a primeira infância, de longo prazo, elaborado de forma participativa e integrando todas as áreas
da atenção à criança é um dos dispositivos da Lei 13.257. O legislador tinha um exemplo concreto para dar
segurança à proposição legal.
É mencionado em seminários, palestras e reuniões por autoridades e gestores do legislativo, do
executivo e do judiciário e por organizações da sociedade civil; é fonte e ponto de partida dos planos estaduais
e municipais pela primeira infância; conhecido até fora do Brasil, em alguns países da América do Sul (Uruguai,
Argentina, Chile, Colômbia e talvez em outros), que o consideram um plano de vanguarda e modelo que
deveria ser seguido por outros países. Foi-nos dito que, em virtude de suas características, a RNPI deveria
traduzi-lo para o inglês e o espanhol, para que seja mais conhecido, “pois ele é o mais alto nível de
planejamento participativo e multissetorial para atendimento integral da criança na primeira infância”.
I – CENTRALIDADE DO PNPI NA RNPI
O Plano Nacional pela Primeira Infância está no centro da missão da RNPI. Essa centralidade advém do
seguinte:
1. É a síntese dos princípios que a Rede defende. Aí estão, como ponto de partida, as concepções de
criança na condição de pessoa (nas dimensões ontológica, biológica, psicológica e sociológica), cidadã,
sujeito de direitos; o conceito de infância, o valor da infância com significado em si mesma e a
dinâmica do processo de desenvolvimento para os ciclos seguintes; a singularidade da criança que a
faz única e insubstituível e que, juntas as muitas infâncias no Brasil, manifestam-se diversas; a inclusão
como direito dos “diferentes” e condição de uma sociedade inclusiva, sem discriminação; a criança
como capaz e participante desde que nasce. Ali no Plano está explicitado o entendimento jurídico e
operacional do princípio constitucional da prioridade absoluta, que fundamenta as proposições, os
objetivos e metas e as estratégias para realizar os objetivos do Plano;
2. O Plano acolhe os dados atuais das ciências e as concepções vigentes nos diferentes campos –
legislativo, executivo e judiciário - e quer dar-lhes vigência prática: saúde, desenvolvimento no
começo da vida, educação infantil, família enquanto lugar e tempo primordiais do cuidado e educação
inicial, de pertencimento e formação do vínculo, primeira infância no sistema único de assistência
social, convivência familiar e comunitária, formação e fortalecimento dos vínculos, criança
usufrutuária e criadora da cultura da infância, o brincar e as interações sociais como ação
ontogenética e socio-genética da infância, o respeito à criança na sua dignidade plena de pessoa e
cidadã, o direito de ser educada sem violência física ou moral, o direito de não ser pressionada a
consumir o que lhe impõe pela propaganda comercial, o direito de ser ouvida em tudo o que lhe diz
respeito, de que as definições de ações a elas dirigidas tenham em vista seu melhor interesse etc.;
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3. No PNPI se encontram os grandes problemas e a indicação dos caminhos para enfrentá-los, visando a
reduzir sua extensão e gravidade e a construir um mundo melhor para as crianças. Entre os problemas
mais graves, o PNPI 2010-2022 assinalou: a falta de documento de cidadania (registro civil de
nascimento) para muitas crianças; a desnutrição e a má-nutrição que gera obesidade, a falta de
creches para crianças das famílias trabalhadoras e a disparidade de acesso à creche em função da
renda dos pais, ausência de políticas de apoio à família na função de cuidar e educar no começo da
vida, as múltiplas formas de violência contra bebês e crianças pequenas, a publicidade infantil abusiva,
exercendo pressão e objetivando as crianças como consumidoras/consumistas, as exclusões de
crianças e de infâncias devido a deficiências e síndromes, ao local de moradia, ao pertencimento a
povos e comunidades tradicionais (esta concepção ainda bastante incompleta, e a ser reforçada na
revisão do Plano etc.;
4. O PNPI elenca os objetivos de uma política nacional pela primeira infância e seus desafios, numa visão
panorâmica das infâncias e da gestão pública e dos serviços sociais;
5. Nele se encontram, também, as estratégias para que os objetivos do Plano ganhem visibilidade, se
tornem exequíveis e sejam protegidos por leis adequadas: a Comunicação, a ação do Poder
Legislativo, a formação dos Profissionais, a articulação intersetorial e o compartilhamento das
responsabilidades entre as esferas da Federação segundo o princípio de descentralização;
6. O PNPI é a nascente onde os Planos Estaduais, o Distrital e os Municipais sorvem os princípios, as
diretrizes, os objetivos e buscam a pauta para definição de ações em seus territórios.
II – CUIDADO E EMPENHO NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PNPI
Essa centralidade e o acervo de concepções, princípios, diretrizes, objetivos, metas e estratégias exige
da Rede cuidado e tempo, zelo e empenho para mantê-lo atualizado e determinante do que deve ser feito para
as crianças e com elas no Brasil nos próximos anos. Temos que fazer com que continue sendo um documento
conceitualmente correto, à altura dos avanços internacionais e da legislação brasileira no que diz respeito à
criança e seus direitos, um documento vigoroso para a garantia dos direitos da criança nos primeiros anos de
vida, fonte rica de ideias para as ações da Rede, para a elaboração e atualização dos planos estaduais, distrital e
municipais pela primeira infância e inspiração para outras iniciativas, como o foi para o projeto de lei que
resultou no Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257, de 8 de março de 2016).
III – ONDE O PNPI SE SITUA NO ATUAL PANORAMA GOVERNAMENTAL?
Sendo um plano de longo prazo, que abarca todos os direitos da criança de até seis anos e que é posto
como tarefa do governo, seu lugar deveria num órgão com ascendência sobre os diversos ministérios que têm
atribuições na área de um ou mais direitos da criança, e com poder de coordenação técnica. Originalmente, foi
a então Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Com o passar dos anos, com a
mudança de titulares daquela SEDH, o PNPI foi perdendo visibilidade e importância até chegar à condição atual
de grande desconhecido do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos e, agora, com o desafio de ser
outra vez referência nacional para as ações do governo federal no atendimento dos direitos da criança na
primeira infância. Provavelmente nem seja aconselhável, na atual conjuntura, um esforço para reinstalar o
PNPI naquela área dos direitos da pessoa.
O Decreto nº 9.674, de 2 de janeiro de 2019, atribui à Secretaria Nacional de Promoção do
Desenvolvimento Humano, do Ministério da Cidadania, a competência de “coordenar, supervisionar e
acompanhar a implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância” (art. 50, V). Até agora desconhecido
da Secretaria Executiva e da Rede toda, essa atribuição terá que ser analisada pela Rede juntamente com
aquela SNPDH. Esse Decreto, porém, é uma republicação com data do início deste ano de um decreto de 2016,
do então presidente Michel Temer e que não está tendo atenção da atual gestão, segundo fonte credenciada
daquele Ministério.
Uma alternativa seria a Casa Civil, mas esta não parece minimamente sensível à primeira infância
como prioridade estratégica do desenvolvimento nacional, em que pese os seminários internacionais aqui
realizados, os discursos de ministros e as citações de personalidades mundiais que preconizam a necessidade e
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a importância estratégica do investimento na primeira infância, com especial foco nos primeiros mil dias de
vida do bebê.
Caso estivesse ainda vigorando o decreto presidencial que criou o Comitê Intersetorial de Políticas
Públicas pela Primeira Infância (Decreto de 7 de março de 2017), alguns de seus membros poderiam pautar o
tema do PNPI e tomar alguma iniciativa para abrir um espaço condizendo à sua importância como plano global
para a atenção integral à criança. Mas também essa via não parece aberta. E, se desobstruída, se levaria ao que
a Rede propõe com o PNPI.
Esse é, ainda, um problema apenas levantado. Uma análise criteriosa do GG com a Secretaria
Executiva terá que acompanhar a evolução (ou a involução?) do tempo, descobrindo as estratégias e buscando
os apoios nacionais e internacionais possíveis para que o PNPI seja de fato o que ele é como texto de referência
para o atendimento dos direitos da criança na primeira infância.
Uma pergunta necessária: a Rede quer o PNPI levando a política para a primeira infância ao chão da
prática, em outras palavras, que seja mais que um documento, um instrumento de ação, ou, ao invés disso,
dado o conturbado momento com todas as suas conotações políticas, prefere que ele fique apenas no nível
do registro histórico de uma ação feia pela RNPI? Observe-se, preliminarmente, que ao ser aprovado pelo
CONANDA (14/12/2010) o PNPI saiu da esfera da Rede enquanto elaboradora e propositora, e entrou no
âmbito da gestão governamental das políticas pela criança. Ele só tem significado prático se estiver nessa
segunda esfera.
1. Algumas possíveis vias para irmos trilhando:
1.1. Por ser um plano de estado, de longo prazo, não equivale nem substitui o plano operacional de
cada gestão; em vez disso e mais que isso, é referência para os planos de governo nos períodos de sua vigência.
O diálogo entre o PNPI e o PNE/MEC, com as ações da PNAISC/MS, com as da Primeira Infância no SUAS – SNAS
e com a SNPDH/Min Cidadania etc. é viável e se dará mais facilmente no nível técnico. Por virem dos governos
passados (Dilma: PNE e PNAISC; Temer: PI no SUAS e a PNAISC, publicada no governo Temer, 2018), também
eles estão fragilizados. O plano da cultura para a primeira infância parece ter sido esquecido ou deixou de
existir. Não seria de se considerar a hipótese de o PNPI preencher uma inaceitável lacuna de planejamento
federal?
1.2. Por abarcar todos os direitos num contexto administrativo setorializado, o PNPI precisa criar
momentos de diálogo intersetorial e contar com um mecanismo de coordenação. O Marco Legal da Primeira
Infância propõe que esse mecanismo seja o Comitê Intersetorial de Coordenação das Políticas pela Primeira
Infância (art. 7º). Temos um dispositivo legal determinando essa instância intersetorial. Seria oportuna
recriação do Comitê Intersetorial de coordenação das políticas públicas pela primeira infância, porém de forma
diferente do que foi o criado por Temer? A participação da sociedade civil é indispensável para lhe dar a
dimensão que o Marco Legal da Primeira Infância imaginou;
1.3. O reconhecimento generalizado entre as instituições, tanto do governo quanto da sociedade civil,
da importância do acompanhamento e avaliação, leva a dar força ao Observatório da Primeira Infância e à
Plataforma de monitoramento e avaliação do Marco Legal da Primeira Infância, do PNPI e de Planos Municipais
pela PI. Esses dois instrumentos podem atrair forças das diversas procedências: Executivo (alguns ministérios),
Legislativo (Frente Parlamentar da PI), Judiciário (CNJ, com o Pacto Nacional pela PI), além de organizações da
sociedade civil. Importante lembrar que o Congresso Nacional tem as funções de legislar e fiscalizar o governo
– as políticas públicas e as ações. A Frente Parlamentar da Primeira Infância pode estar atenta à
implementação do PNPI e, via iniciativas de deputados e senadores membros da Frente, e via Comissões que a
Frente mobilizar, cobrar do governo a atenção devida ao PNPI;
1.4. A opção de a RNPI empenhar-se para que o Plano atualizado seja acolhido e executado pelos
diferentes órgãos do Poder Executivo implica algumas iniciativas. Podemos pensar no Plano como um todo
ou, aos poucos, por setores ou ações pontuais;
1.5. Os Planos Estaduais, o Plano Distrital e os PMPI são a concretização, naquelas esferas da
administração pública, das concepções e dos objetivos do PNPI. Daí a importância de a RNPI investir na
motivação dos Estados e Municípios para elaborarem seus respectivos planos pela primeira infância. Ao
mesmo tempo, a proliferação de planos nos Estados e nos Municípios funcionaria como panela de pressão
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sobre a União, em dois sentidos: mostraria sua omissão num tema tão relevante para o País e demandaria
recursos federais de apoio aos objetivos e metas locais.
2. O lançamento em alto estilo do PNPI revisto e atualizado pode dar-lhe visibilidade e agregar força
para sua implementação:
2.1. Lançar num grande evento internacional, com versão também em inglês e espanhol
2.2. Escolher um local de destaque (o lançamento, em 2010, foi no auditório da OPAS/OMS)
2.3. Preceder o lançamento de uma ampla divulgação
2.3. Convidar organismos multilaterais (os membros da Rede: UNICEF, OPAS/OMS, UNESCO, OEI), o
PNUD, organismo ligado aos ODS ou seu representante no Brasil, (o comitê nacional de coordenação dos ODS
foi extinto pelo decreto do presidente Bolsonaro, que revogou dezenas de conselhos!), representante da Red
de Líderes en Primera Infancia de América Latina etc., as Frentes Parlamentares (da Primeira infância, de
defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Educação, de Saúde) os Presidente das Comissões Técnicas
da Câmara e do Senado das áreas que o PNPI aborda, grandes organizações governamentais e da sociedade
civil etc.

Sumário do PNPI
Apresentação
Introdução
I. O desafio da mudança
II. Características do Plano Nacional pela Primeira Infância
III. Princípios e diretrizes (Recebi sugestões de uma ONG. Falta minha revisão)
IV. Ações finalísticas não incluo todas as entidades e pessoas que deram ou estão enviando sugestões. Essa
lista é incompleta, mas exemplifica
1 - Crianças com Saúde: sugestões da FMCSV (Anna Chiesa e Aurea T./USP), I ALANA (equipe), Minist.
Saúde (Silvânia), CPPL (Valéria e Stephanie), Institut0o da Infância (Cláudia Mascarenhas), PIM (equipe)
2 - Educação Infantil: sugestões de Undime (vai rever porque veio equivocado), OMEP/NH, UFRGS/Fac
Educação (Tânia e outras professoras de outras universidades), Papo de Pracinha, UFRJ (Lígia Aquino),
FMCSV (Beatriz Abuchaim), MEC (Raquiel) etc.
3 - A Família e a Comunidade da Criança:
4 - Assistência Social a Crianças e suas Famílias
5 - Atenção à Criança em Situação de Vulnerabilidade:
Acolhimento institucional, Família acolhedora, Adoção
As sugestões de várias entidades se referem aos três capítulos e há ideias de juntar dois e tirar o tema
Adoção do cap. Vulnerabilidade e levar para o capítulo 3
FMCSV (Renata Ferreira), Neca (Alice Bitencourt), Fazendo História (Claudia Mascarenhas),
PIC/Campinas (Jane Valente), etc.
Na semana que vem terei reunião com a equipe do Min Cidadania: Secretaria Nacional de Assistência
Social para que eles entrem na revisão dos três capítulos já com as contribuições.
6 - Do Direito de Brincar ao Brincar de todas as Crianças: IPA, ABBri, OMEP/NH, etc.
7 - A Criança e o Espaço – a Cidade e o Meio Ambiente
8 - Atendendo à Diversidade: Crianças Negras, Quilombolas e Indígenas
9- Enfrentando as Violências contra as Crianças
10 - Assegurando o Documento de Cidadania a todas as Crianças
11 - Protegendo as Crianças da Pressão Consumista – Instituto ALANA
12 - Controlando a Exposição Precoce das Crianças aos meios de comunicação
13 - Evitando Acidentes na Primeira Infância – Criança Segura vai rever e mandar sugestões
V - Ações estratégicas (ou meio)
1 - Formação dos Profissionais para a Primeira Infância
2 - O Papel dos Meios de Comunicação
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3 - A Atuação do Poder Legislativo
4 - A Pesquisa sobre a Primeira Infância
5 - Planos Estaduais e Municipais pela Primeira Infância
VI. Financiamento
VII. Acompanhamento e controle
VIII. Avaliação
IX. Autores

Texto atual do PNPI

2. Objetivos e metas
1. Promover debates nas
instituições de ensino
superior,
públicas
e
privadas,
sobre
as
problemáticas da infância
no Brasil e no mundo,
delas
fazendo parte a
prevenção de deficiência
e a inclusão das crianças
com deficiência.

2. Incrementar, com
iniciativas do Conselho
Nacional de Educação,
dos órgãos colegiados
que reúnem reitores,
diretores, professores e
alunos
de
ensino
superior, a revisão dos
currículos dos cursos
superiores de graduação,
visando à inclusão de

Contribuições FMCSV
(Anna Chiesa e Tania)

Constribuições da ANUP
(Julia J)
Acrescentar os seguintes
(12 a 16):

Contribuições
Leopoldo
(CIAR)
Acrescentar, no final do
item:

(obs. Para cada objetivo
há uma explicação,
justificando sua inclusão
e a viabilidade ou chance
de ser realizado)

Destaca-se a necessidade
de abordar
conteúdos
teóricos sobre infância na
contemporaneidade, mas
acima de tudo proporcionar
o contato direto com
situações
práticas
da
realidade de trabalho,
associados a atividades
práticas que provoquem
para o profissional, a
revivência pessoal de sua
própria infância, instigando
sentir na própria pele
emoções e sentimentos
relativos a inclusão e por
consequência estimular a
descoberta de habilidades e
de
limites
pessoais,
favorecendo
uma
aprendizagem integrada e
integral entre teoria e
prática.

I2. Mapear informações
gerais sobre como o
tema
da
primeira
infância
tem
sido
aplicado
nas
IES
brasileiras, seja em
atividades de ensino,
pesquisa ou extensão.

13.
A
partir
do
mapeamento,
desenvolver um banco
de
boas
práticas
contendo
ementas,
artigos e projetos de
extensão sobre o tema.
14. Constituir uma rede
entre professores de IES
que estejam atuando
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disciplinas
sobre
desenvolvimento infantil,
diversidade cultural na
infância, a cidade e a
criança,
criança
e
sociedade, infância e
mídia, direitos da criança,
produção cultural para
crianças entre outras,
que
sensibilizem,
informem e preparem os
diferentes profissionais
para atenderem aos
direitos da criança em
seus campos de trabalho.
3. Estimular, por meio de
projetos de incentivo, a
criação de cursos de pósgraduação
sobre
desenvolvimento infantil

4. Aumentar o número de
projetos de extensão,
ensino e pesquisa que
envolvam professores e
alunos de diversas áreas
de formação, visando à
atuação
conjunta
e
multidisciplinar,
principalmente
nas
Unidades de Educação
Infantil existentes nas
Universidades.

com esse tema para
troca de referências,
pesquisas e práticas,
além da proposição de
projetos em conjunto.

acrescentar
e
promoção
da
parentalidade,
buscando
parcerias
internacionais para a
produção
de
conhecimento
com
base
na
realidade
brasileira

15. Concretizar políticas
de estímulos para as IES
que trabalharem com o
tema
da
primeira
infância.

16. Obter apoio político
das
entidades
representativas
do
ensino superior no
Brasil para fortalecer o
papel da academia na
agenda da Primeira
Infância.
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existem, em especial o
curso de pós-graduação
lato
sensu
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FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA
Texto consolidado
1. Referências legais
O Marco Legal da Primeira Infância - MLPI, referência fundamental para a atualização deste Plano, determina
que todo profissional que atua com crianças nesse ciclo da vida deve conhecer as práticas mais adequadas de
cuidado, aquelas que incorporam os conhecimentos científicos atualizados sobre crescimento e
desenvolvimento infantil, e sobre direitos da criança. É de fundamental importância que os profissionais
embasem suas práticas em constatações científicas atualizadas.
O Artigo 4º do MLPI cita itens que devem estar presentes nas políticas públicas voltadas ao atendimento dos
direitos da criança na primeira infância e que, para tanto, precisam ser conhecidas dos profissionais que as
elaboram ou as implementam:
“III. respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças e valorizar a diversidade da
infância brasileira, assim como as diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais”,
“V. articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã com as evidências científicas e a
prática profissional no atendimento da primeira infância”,
“VII. articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e integrado”.
O art. 4º dessa Lei inova ao estabelecer como diretriz, entre outras, a articulação das dimensões ética,
humanista e política da criança cidadã com as evidências científicas e a prática profissional no atendimento da
primeira infância. Ela está abrindo o horizonte conceitual, teórico e prático dos que elaboram políticas e dos
que trabalham em sua concretização nas ações para que os avanços nas ciências e a experiência profissional
impregnem as diretrizes e as próprias ações.
Outra determinação de grande importância dessa Lei é a de que as políticas para a primeira infância se
articulem com as instituições de formação profissionais visando a adequação dos cursos às características e
necessidades das crianças e, também, para que o planejamento da oferta de cursos assegure a existência de
profissionais qualificados que possibilitem a expansão com qualidade dos diversos serviços” (art. 9º).
No Artigo 10, destaca a necessidade de investimento de todos os setores em processos de educação
permanente : “Os profissionais que atuam nos diferentes ambientes de execução das políticas e programas
destinados à criança na primeira infância terão acesso garantido e prioritário à qualificação, sob a forma de
especialização e atualização, em programas que contemplem, entre outros temas, a especificidade da primeira
infância, a estratégia da intersetorialidade na promoção do desenvolvimento integral, a prevenção e a proteção
contra toda forma de violência contra a criança”.
1. Formação acadêmica inicial e continuada
Neste capítulo, a formação é considerada em relação a dois grupos de profissionais: os que atuam nas áreas de
educação, saúde, assistência social e aqueles que atuam em áreas que, de uma forma ou de outra, têm pontos
de interface com as três primeiras.
Uma premissa sobre os profissionais que trabalham direta ou indiretamente com crianças pequenas é que sua
relação com elas envolve a dimensão pessoal e a dimensão laboral. Costumamos dizer que toda pessoa que
tem contato com um bebê ou uma criança pequena é, de alguma maneira, seu educador, pois, por meio da
linguagem, do olhar, dos gestos, das ações, da forma de atender, responder, cuidar ou orientar, está passando
valores e dando exemplos. O conhecimento de si e do impacto que suas relações, ações e intervenções podem
ter sobre o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças deveriam ser, também, objeto da formação dos
profissionais da primeira infância. Se essas duas dimensões são importantes para que os profissionais sejam
formadores das jovens gerações, eles precisam estar bem consigo mesmos e diante das crianças e,
simultaneamente, estarem atualizados nos conhecimentos das diferentes ciências que pesquisam o
desenvolvimento na infância e sobre boas práticas profissionais.
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A formação dos profissionais que atuam diretamente com a criança precisa ser revista na perspectiva de
ampliar e aprofundar sua base de conhecimentos, aperfeiçoar qualidades e habilidades e desenvolver sua
prática. Fisioterapeutas de crianças pequenas, por exemplo, se adequariam melhor a seu trabalho se, durante
seu processo formativo, temáticas relacionadas ao desenvolvimento infantil fossem mais aprofundadas e em
maior quantidade. Na área da saúde, além dos conhecimentos específicos das patologias e tratamentos, sejam
abordados, com a mesma ênfase, aspectos da dimensão emocional e da promoção da saúde. Até mesmo o
curso de pedagogia carece de revisão de sorte a formar professores mais seguros e confiantes em suas
capacidades para cuidar e educar crianças pequenas, desde os primeiros meses de vida.
Em relação aos outros profissionais, é necessário que sua formação aborde, de forma intersetorial,
conhecimentos sobre direitos da criança e desenvolvimento infantil para garantir que a especificidade desta
faixa etária seja considerada em seus projetos de trabalho, na sua atividade profissional cotidiana. Tomando
como exemplo os cursos de Arquitetura e Engenharia Civil, pressupõe-se que com estes conhecimentos, a
elaboração de projetos residenciais, de escolas e de espaços de recreação e lazer, considerariam muito mais as
demandas, necessidades e características de desenvolvimento motor, emocional, social e relacional,
consequência de vivências naturais das crianças com o espaço e com o outro, em especial por meio do brincar.
Entretanto, disciplinas que abordam esses assuntos, em geral, não constam dos currículos desses cursos.
Ademais, é importante rever a maneira como o conhecimento sobre a infância é transmitido nos cursos de
graduação, repensando, de maneira especial, a visão de infância e criança que é ensinada nas disciplinas, por
exemplo, sobre desenvolvimento infantil e direitos da criança. Para entender e saber sobre as crianças e suas
necessidades de afeto, limite, frustração, segurança, é preciso que o profissional contate com seu próprio
prazer de brincar, de sentir, de viver e descobrir o direito de ser com todas as nuances psicomotoras, afetivas,
cognitivas e sociais. Isso porque as crianças costumam ser vistas como seres incompletos e excluídos do mundo
adulto, ao passo que são atores sociais com características e necessidades específicas, que possuem
pensamento crítico, curiosidade para conhecer, inciativa para descobrir, criatividade para inventar caminhos.
Se esses profissionais enxergam a criança na sua especificidade ela será atendida segundo seus interesses e
características. É fundamental que essa visão da criança em desenvolvimento seja transmitida para que todos
os profissionais, mesmo os que não trabalham diretamente com a primeira infância, possam, através de seu
trabalho, contribuir para que as crianças sejam tratadas como sujeitos de direitos e não como ”adulto em
miniatura”, “futuro adulto” ou alguém que não conta.
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ANEXO – IV: Listas de Presença.

88

Rede Nacional da Primeira Infância
Assembleia Geral

89

Rede Nacional da Primeira Infância
Assembleia Geral

90

Rede Nacional da Primeira Infância
Assembleia Geral

91

