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Nos dias 7 e 8 de agosto realizou-se, aqui em Brasília, uma Reunião de instituições, 

convidadas pelo Instituto Promundo, para discutir a criação de uma rede nacional de promoção da 

Primeira Infância. O objetivo inicialmente visualizado para a Rede era o de colocar a criança na 

agenda nacional, seja no âmbito social, seja político, governamental... 

  

        Estiveram presentes: Instituto Promundo, UNICEF, OMEP, ABEBÊ, UNESCO, Frente 

Parlamentar de Defesa da Criança e do  Adolescente, ANDI, IFAN (Instituto da Infância, do Ceará), 

Save the Children-UK (Nordeste), CECIP (Centro de Criação de Imagem Popular, Rio de Janeiro), 

Fundação ABRINQ, IDIS (Instituto para o Desenvolvimento Social, UFRN (Associação Nacional 

das Unidades Universitárias Federais de Educação Infantil - aqui estava a Edna Fernandes, da 

UFRN e OMEP/RN), AGERE, PIM (Programa Primeira Infância, do RS), UFRGS. Algumas 

justificaram a ausência (Pastoral da Criança, CONANA, Instituto ETHOS), outras não 

compareceram sem justificar (Ministério de Desenvolvimento Social). Sentimos falta de algumas 

instituições-chave: UNDIME, OPAS, MEC/COEDI, MIEIB, SBP, ABMP, CONASEMS, CONGEMAS, 

FEBRASGO etc. Foi esclarecido que houve tentativas de contato com algumas dessas, sem 

sucesso e outras deveriam ser convidadas em seguida.  

  

        Dedicamos quase toda a manhã do primeiro dia para ouvir e dar sugestões à Fundação 

ABRINQ para o Seminário Latino-americano e Caribeño, que vai realizar em novembro deste ano. 

Foi muito adequado dedicar esse tempo ao assunto, pois, no meu entender, contribuiu para que 

nossa discussão posterior, sobre a Rede, tivesse um exemplo concreto de que, como e por que 

fazer a Rede... 

  

       No início não era claro o que seria essa "Rede". Evoluímos para o seguinte: não se trata 

de um núcleo (a proposta inicial do Promundo era de um NAPI - Núcleo de Apoio à Primeira 

Infância, para o que já haveria promessa da Fundação van Leer de apoiar por três anos, estando, 

já, apoiando no momento o processo de construção da Rede, via Promundo). O conceito e a 

estrutura de Núcleo reduzem, concentram, centralizam, "nucleiam...", ao passo que Rede abraça, 

busca, cobre a dimensão da realidade que e quer ver e atender. O nome então não será NAPI, 

mas algo que acentue a concepção de uma rede. Sugestões sobre nomes deverão ser dadas 

pelos participantes, por e-mail. Fizemos um bom debate, explorando os objetivos possíveis da 

Rede, as possibilidades e formas de trabalhar, os membros, os passos para sua construção... 

  

        Acho que avançamos na direção certa. No final chegamos a delinear um perfil, em traços 

ainda grossos, do que seria e do que faria a Rede, respeitando os espaços e limites das diferentes 

instituições que venham compô-la e definindo o objetivo que as une = unirá..  
     
    Síntese executiva: 

  



1. Propusemos ampliar os participantes iniciais da formação da Rede. Indicamos uma grande 

quantidade de instituições governamentais, não governamentais, intergovernamentais e 

empresariais (1º, 2º e 3º setores); 

  

2. Sugerimos alguns critérios que serviriam de "filtro" para seleção dos convidados no primeiro 

momento. Entre eles: 

 

        (a) assegurar a maior representatividade possível das crianças e infâncias por meio da 

participação de instituições que se aplicam a cuidar das diferentes "infâncias". Ex. criança negra, 

criança indígena, criança com deficiência, criança rural, ribeirinha, quilombola, cigana (romani) etc, 

... 
        (b) abrangência territorial (nacional), como critério de inclusão (e não de exclusão das 

instituições locais já presentes, como o PIM, o IFAN, a UFRN, a UFRGS, etc; ); 

 

        (c) abrangência das diferentes áreas das políticas e dos programas (educação, saúde, 

assistência, inclusão social, cultura (e artes), proteção contra as violências, brincar, criança e 

cidade, criança e meio ambiente etc.); 

  

3. Algumas pessoas se encarregaram de manter os contatos-convites das 

instituições selecionadas segundo os critérios acima; 

  

4. Elaboração de minutas de dois documentos para serem analisados, discutidos e concluídos 

na reunião de outubro: 
          (a) Estrutura da Rede (objetivos, participantes, funcionamento, estratégias básicas, etc.) 
          (b) Plano de Ação para os primeiros três anos. 
Os encarregados de redigir essas minutas as circularão entre todos/todas as pessoas deste grupo 

inicial, por e-mail, para revisão, complementação etc. e serão apresentadas na reunião de outubro; 

  

5. Reunião em outubro: dia 19, a partir do meio-dia, e todo o dia 20, em Brasília, para discutir e 

aprovar os dois documentos, com base nas minutas preparadas com antecedência e conhecida 

pelos participantes; 

  

6. Lançamento da Rede no Seminário Latino-americano e caribenho promovido pela Fundação 

ABRINQ, em São Paulo, dias 6 e 7 de novembro; 

  

7. Preparação de um material de divulgação da Rede (vídeo clip a ser projetado no telão do 

auditório); 

  

8. Distribuição de tarefas: para cada documento foram indicadas três ou quatro instituições. A 

liderança da equipe do documento de Estruturação ficou com a ANDI; o Plano, com o Instituto 

Promundo. A criação do vídeo clip ficou com o CECIP (por ser o "centro de criação de imagem 

popular"). Para os contatos e convites às instituições que deveriam participar desde o início, 

diversas instituições se dispuseram, segundo suas relações mais estreitas e geograficamente 

próximas com elas.  

 

PARCEIROS DO NAPI – NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA: 

ORGANIZAÇÕES E INTERLOCUTORES (total: 21) 


