Ata da assembleia da Rede Nacional Primeira Infância de junho de 2017
A Assembleia da Rede Nacional Primeira Infância aconteceu no Rio de Janeiro nos dias 29 e 30 de junho.
O encontrou contou com 80 participantes representando 66 organizações,
de todas as regiões do Brasil. Estiveram presentes também amigos da Rede Nacional Primeira Infância, e como convidadas contamos com as presenças de Carmem
Hernáez e Flávia Ranieri de organizações argentinas.
1. Programação
Dia 29/06 – Quinta-feira
09:00 – Reunião do Grupo Gestor e reunião das coordenações dos GTs (somente
para Grupo Gestor e coordenadores dos GTs)
12:00 – Almoço
14:00 – Início da Assembleia
14:15 – Boas vindas e agenda do dia
14:25 – Roda de Conversa: Panorama político econômico atual e o impacto nas
políticas públicas para primeira infância
16:30 – Cafezinho
16:50 – Eleição
18:00 – Encerramento e apresentação da pauta do dia seguinte
Dia 30/06 –Sexta-feira
09:00 – Início da Assembleia
09:15 – Boas vindas; resultado da eleição; encaminhamento da roda de conversa
10:00 – Primeira Infância nos Municípios - A Criança e o Espaço
12:00 – Almoço
13:30 – ODS e Primeira Infância
13:45 - Ações em rede: atividade para a avaliação da RNPI
14:45 – Lançamentos Participação Infantil: Diálogos pela cidade e Vozes das Crianças
15:45 – Cafezinho
16:15 – Lançamento: RNPI + Saber
16:45 – Encerramento
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2. Relatos de Atividade do dia 29 de junho
2.1 Reunião do Grupo Gestor e reunião das coordenações dos GTs

Antes do início da Assembleia, no dia 29 pela manhã, aconteceram duas reuniões
preparatórias. A reunião presencial do Grupo Gestor da RNPI – que é composto
pelas seguintes organizações: Alana, Avante – educação e mobilização social,
CPPL, Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, Fundação Abrinq, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Viva Infância, Movimento Interfóruns
da Educação Infantil do Brasil (MIEIB), Pastoral da Criança, Undime. Em outra sala,
aconteceu uma reunião entre os coordenadores dos oito Grupos de Trabalho em
atividade na RNPI, são eles: GT Educação Infantil, GT Saúde, GT do Brincar, GT Cultura, GT Homens pela Primeira Infância, GT Participação Infantil, GT Planos Municipais pela Primeira Infância e GT Prevenção e Proteção contra violências. Na última hora de trabalho, as duas reuniões se conectaram, trocando experiências e
sugestões para o bom desenvolvimento dos Grupos de Trabalho – coletivos importantíssimos na construção do conhecimento técnico e formulação de ações coletivas da Rede Nacional Primeira Infância.
2.2 Início da Assembleia e Roda de Conversa: Panorama político econômico atual
e o impacto nas políticas públicas para primeira infância
A Assembleia teve início com uma fala do Coordenador da Secretaria Executiva
Claudius Ceccon que ressaltou o momento atual, a exposição dos processos políticos e a corrupção. Ele coloca que a tarefa é pensar em um novo Brasil, em meio
a tanta adversidade e propõe que a gente reflita sobre o nosso projeto de nação
e no lugar da Rede. “A Rede é um ator político importante nesse jogo”.
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A primeira proposta de atividade foi uma Roda de Conversa sobre a conjuntura
política e econômica do país. Com falas disparadoras de algumas instituições, o
objetivo principal foi que a Rede pudesse refletir sobre o seu papel diante do cenário atual e seu impacto nas políticas públicas de Primeira Infância. A conversa
foi introduzida por Claudius Ceccon e Vital Didonet, seguido por Rita Coelho do
Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), Liliana Lugarinho
da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis (EBBS) e Carmén Hernaéz
falando um pouco sobre o cenário político na Argentina.
Vital começou sua fala abordando a PEC 241 e seus impactos a longo prazo. Fez
uma breve análise de como a reforma trabalhista afeta as crianças através de suas
famílias; abordou também as demais ações do atual governo direcionadas à Primeira Infância, como o Criança Feliz - enfatizando que o mesmo não é um programa universal. Colocou o tema “Pós Verdade” em debate: a Rede deve se colocar como ator crítico, exercendo advocacy, produzindo documentos técnicos, denunciando para jornalista e blogs. “Quem trabalha com crianças sempre olha na
direção do possível”. Ao invés de denunciar devemos anunciar – disse reproduzindo a fala de Fábio Paes na reunião da manhã.
Rita Coelho falou sobre três questões nacionais relacionadas à política de Educação Infantil: Base Nacional Curricular Comum, Brasil Carinhoso e ações do legislativo. Exaltou que o atual “clima beligerante” – “nós contra eles” é uma manobra.
Nosso primeiro desafio é manter o equilíbrio ético. Nós temos utopia concretizada
e deve ser o que estabelece nossas metas (Plano Nacional PI & Marco Legal PI).
Abordou três exemplos de como a criança está sento ameaçada: 1) BNCC: Audiências públicas estão abertas em julho/2017. Está em discussão um projeto escolari-
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zante da Educação Infantil. Qual a nossa concepção de criança? 2) Brasil Carinhoso: Diminuição de recursos. Lei passou a dar poder aos Ministros para determinarem recursos para o programa, antes era lei que determinava. 3) Atuação do
Legislativo: atuação equivocada. Marcos Rogério (73391/17): Alteração da LDB
que diz que não é possível reprovar crianças até a 1ª serie. Significa que crianças
de 4 anos poderão ser reprovadas.
Liliana Lugarinho falou sobre a área da saúde e de como ela é socialmente determinada. Brasil Carinhoso foi criado para combater a extrema miséria que se concentrava mais nas crianças de 0 a 6 anos. Se o programa tem menos orçamento,
essas crianças vão voltar para miséria. Nos últimos 14 anos deixou-se de aplicar
155 bilhões na saúde. A lógica “Custo X Benefício” não se aplica na saúde.
Carmen Hernaèz falou sobre oportunidades em contextos complexos, neste momento a Argentina também está polarizada. Primeira Infância é uma arena propícia para começar o debate. Experiência do Brasil é muito parecido com a Argentina: pobreza extrema aumentou e com ela a infantilização da pobreza.
Após essas falas disparadoras, foi aberto o debate com participações riquíssimas
de membros da RNPI:
Maria Thereza (Avante) colocou que é fundamental posicionamento da Rede, “nós
temos que dizer o que é preciso dizer”. Para ela, foi bom saber que nossos problemas são semelhantes com os da Argentina naquele momento. Ela também lembrou que está acontecendo nos EUA também é parecido: cortes, enfoque privatista na educação. “O que me anima é que não somos os únicos: é um movimento
da história. Precisamos levantar a bandeira da esperança. Redes são a única forma
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de termos força. Por isso temos que nos pronunciar mais, dizer com palavras claras. Diálogo, tranquilidade, lucidez e propósito.”
Flávio Debique (Plan International) expõe que além da invisibilidade de crianças e
adolescentes, passamos para a invisibilidade do dano. Estamos violando direitos
do ponto de vista legislativo. Diversos projetos de Lei estão ameaçando os direitos
das crianças. Sobre o Programa Criança Feliz: muitos municípios aderiram, mas
não tem possibilidade de implantação no programa.
Mariana (Instituto Papai): “Qual o nosso papel enquanto rede nesse cenário? ” Ela
lembra que cenário pregresso era de oportunidades de implementação política
dos direitos e atualmente os mecanismos de participação foram completamente
esvaziados. “Precisamos refletir sobre isso e entender uma nova forma de atuação
enquanto movimentos sociais”. Rede precisa se posicionar no espaço público politicamente. Essa é a hora de se unir e se posicionar para mudar a conjuntura. Em
relação ao Legislativo, coloca uma questão importante: como conseguir eleger políticos que nos representam?
Ordália (UFMS) reforça a fala da Mariana, relembra que Ministério tirou o apoio
aos Fóruns. Questiona: “De que maneira estaremos participando? ”
Evelyn Eisenstein (Centro de Estudos Integrados, Infância, Adolescência e Saúde)
expõe 5 premissas que segundo ela são fundamentais: 1) crescimento de criança
e adolescente: ou cuidar ou abandonar, 2) criança e adolescentes são suprapartidários, 3) dividir conhecimento, conectividade, cidadania (audiência pública em
Brasília é dissociada da realidade) eles querem acabar com a resistência. 4) não é
nós contra eles, nós somos todos uma sociedade.

SECRETARIA
EXECUTIVA
(2015/2017)

CECIP Centro de Criação de Imagem Popular
 secretariaexecutivarnpi@primeirainfancia.org.br
Rua da Glória, 190/202 • Rio de Janeiro, RJ • 20241-180
(21) 2509 3812 • www.primeirainfancia.org.br

Fábio Paes (Aldeias Infantis): Existe um projeto em curso na América Latina. Poder
e papel do estado estão falidos e quem manda é a linha de mercado. “Qual o nosso
projeto político? ” Segundo ele existem três pilares fundamentais para a atuação
1) fortalecer papel da comunicação alternativa, 2) criar espaços de debate, 3) voltar à formação de BASE (constituição, direitos etc).
Djan Moreira (A Associação de Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares do Piauí):
“A cardiopatia congênita é uma questão do Estado. O estado se defende e nós
defendemos as crianças, com o apoio da imprensa”.
Rita Coelho (MIEIBI), reforçando o que foi dito por Fábio “Está tudo no Plano Nacional. Onde está a brecha? Voltar ao trabalho de base. ”
Ana Paula (Fundação Xuxa Meneghel) acrescenta aos pilares colocados por Fábio:
“4) articulação com outras redes”, fundamental não só pautar como vamos nos
posicionar, mas com quem vamos nos relacionar.
Raquel Franzin (Instituto Alana): Quais ações estratégicas a gente pode fazer com
outras pessoas? Vamos olhar para o que a gente fez e enxergar o que a gente pode
fazer com as bases. Como conversar com nossa comunidade?
O debate se encerrou por razões de tempo, mas ficou muito claro que a Rede estava unida por um sentimento comum, é necessário unir esforços internamente e
externamente para a manutenção de direitos conquistados. Estabeleceu-se uma
comissão que pudesse redigir um documento que registrasse o debate e traduzisse essa coesão entre as organizações. A comissão foi composta por Rita Coelho,
Vital Didonet, Carolina Drugg (Programa Primeira Infância Melhor) e Rosa Mattos
da Secretaria Executiva.
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2.3 Eleição
Candidatas à próxima Secretaria Executiva da Rede, Miriam Pragita e Ana Potyara
da direção-executiva da ANDI – Comunicação e Direitos, estiveram presentes na
assembleia e fizeram uma apresentação da organização, que é uma das fundadoras da Rede Nacional Primeira Infância. Fundada em 1993, a ANDI tem como missão contribuir para uma cultura de promoção dos direitos humanos, dos direitos
da infância e da juventude, da inclusão social e do desenvolvimento sustentável a
partir de ações no âmbito do jornalismo. A infância e juventude são uma das
três áreas de atuação da ANDI, que também atua no campo da inclusão e sustentabilidade e em políticas de comunicação. A organização é a idealizadora da Rede
ANDI Brasil e Rede ANDI América Latina, e tem uma série de publicações memoráveis sobre os direitos das crianças e adolescentes. “Estamos animadas e empolgadas! Sermos eleitos para assumir a secretaria executiva da RNPI é uma volta às
nossas origens e honra essa trajetória, já que a ANDI nasceu como uma organização voltada à infância e adolescência. A primeira infância precisa ser tratada pelos governantes como prioridade absoluta. Esse é um tema muito relevante para
o país e é a causa pela qual a RNPI tanto batalha”, afirmou Miriam Pragita.
Após a apresentação da instituição, foi disponibilizado um tempo para perguntas
e algumas organizações elogiaram o trabalho já realizado pela ANDI, exaltado que
a candidatura faz todo sentido com o momento da Rede.
Em seguida, a Secretaria Executiva encaminhou o processo de votação. Cada organização presente que atendia aos critérios do regimento interno da RNPI para
votar, votou numa cédula não identificada:
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ASSEMBLEIA Junho 2017
Eleição Secretaria Executiva
Triênio 2018-2020

Candidata: ANDI – Comunicação e Direitos
( ) SIM

(

)NÃO

3. Relato das atividades do dia 30/06
3.1 Resultado da eleição; encaminhamento da roda de conversa
O dia tem início com o anúncio da escolha da ANDI como próxima secretaria executiva da Rede para o triênio 2018-2020. A organização, única candidata, foi eleita
por unanimidade por 43 organizações que registraram os seus votos.
3.2 Roda de Conversa e Carta Estratégica
A partir da Roda de Conversa do dia 29/06, a comissão responsável (Rita Coelho,
Vital Didonet, Carolina Drugg (Programa Primeira Infância Melhor) e Rosa Mattos
da Secretaria Executiva) apresentou uma proposta de documento com objetivo de
organizar as ações dos integrantes da RNPI. Houve um espaço aberto para que
integrantes da Rede colocassem seus posicionamentos para elaboração da versão
final do documento. No fim do dia, a assembleia discutiu e aprovou por unanimidade uma carta estratégica de ações. O documento reafirma a importância da defesa do princípio da prioridade absoluta na garantia dos direitos da criança e adolescente, e convoca as organizações integrantes da RNPI para uma lista de ações
estratégicas diante deste cenário. Entre as ações listadas, está a manutenção e
ampliação de espaços democráticos de diálogo e participação e a necessidade de
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ampliar e aprofundar as ações de comunicação interna e externa, com o objetivo
de disseminar conhecimentos e fortalecer a conexão dos integrantes da RNPI com
outras organizações e com a sociedade em geral. Outra ação estratégica ressaltada
na carta é valorizar e reconhecer a ação das organizações que trabalham diretamente com crianças e suas famílias, convocando para que seus públicos conheçam e ampliem a consciência dos seus direitos e participem ativamente na sua
reivindicação – bem como para que os dados e relatórios produzidos por estas
organizações sejam reconhecidos como fonte de conhecimento e informação sobre a situação das condições de vida das crianças brasileiras. (Vide Anexo 4)
3.2 Primeira Infância nos Municípios - A Criança e o Espaço

Durante a assembleia, várias novidades foram compartilhadas entre os
participantes. A plataforma “A criança e o Espaço: a cidade e o meio ambiente”,
lançada em maio, foi apresentada para os integrantes da RNPI. Raquel Franzim, do
Instituto Alana, fez uma fala de abertura ressaltando a importância do convívio
social e interação com a cidade para o desenvolvimento das crianças. Carolina
Drugg, do Programa Primeira Infância Melhor – um dos projetos inspiradores
listados na plataforma, sensibilizou a assembleia abordando o direito das crianças
à moradia digna, um dos eixos do site. Carolina relatou uma história revoltante,
de violação de direitos por parte do Estado, durante a desocupação de um prédio
na capital Porto Alegre, em que crianças e suas famílias foram despejadas à noite.
Além de refletir e conhecer melhor sobre o tema, os integrantes da RNPI foram
convidados a pensar em possíveis estratégias de uso do novo site junto aos
gestores públicos e técnicos nos municípios. Várias sugestões foram registradas
como forma de dar mais visibilidade ao material. E para celebrar o lançamento do
site e a potência das histórias inspiradoras ali registradas, os participantes
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seguiram em cortejo musical pelas ruas de Copacabana, puxados pelo trio Flor de
Manacá, em direção à praça do Bairro Peixoto, onde dançaram, brincaram, e
expressaram seus desejos para as crianças do mundo.
3.3 ODS e Primeira Infância

Também no segundo dia, Heloísa Oliveira, da Fundação Abrinq, fez uma apresentação sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ela iniciou sua
fala agradecendo aos integrantes da RNPI o apoio na eleição da organização para
a Comissão Nacional para os ODS. Além de fazer uma breve apresentação sobre a
atual situação do monitoramento dos ODS, Heloísa apresentou projetos de lei em
tramitação no Congresso acompanhados pela Fundação Abrinq e que representam
retrocesso aos direitos das crianças e adolescentes.
3.4 Ações em rede: atividade para a avaliação da RNPI

Representando o Instituto C&A, Patrícia Lacerda apresentou a mudança nas linhas
de investimento da organização, que apoia institucionalmente a RNPI desde 2010,
e compartilhou o processo de elaboração de uma avaliação externa da Rede
Nacional Primeira Infância, que será feita de forma participativa. Após a apresentação, o público foi convidado a sugerir perguntas e temas que devem ser abordados pela avaliação, cuja previsão de conclusão é outubro deste ano.
*As perguntas podem ser visualizadas no Anexo 3

3.5 Lançamentos Participação Infantil: Diálogos pela cidade e Vozes das Crianças

No momento de lançamentos de participação infantil, Mariana Koury e Raquel Ribeiro, do projeto Criança Pequena em Foco, do CECIP, apresentaram a publicação
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virtual “Diálogos pela cidade: crianças do passado conversam com adultos do
futuro”, que sistematiza o seminário nacional sobre a criança e sua participação
na cidade. Em seguida, Ana Marcílio, da Avante – educação e mobilização social
apresentou o vídeo-documentário “Vozes das Crianças”, que registra expressões
infantis em cinco diferentes países, e foi produzido junto a um grupo de especialistas no tema da participação infantil, integrantes do World Forum. A RNPI interagiu fazendo perguntas e debatendo um pouco sobre a temática.

3.5 Lançamento: RNPI + Saber

A Secretaria Executiva da RNPI anunciou o seu mais novo lançamento, o curso
online “Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância”, feito com base na
publicação de mesmo nome, e que é voltado para gestores públicos e técnicos das
secretarias municipais, conselheiros dos Conselhos Municipais de Direitos da
Criança e Adolescente, e profissionais das organizações integrantes da RNPI. O
curso online inaugura uma nova área do site da Rede chamado “Mais Saber”,
voltado

para

oferta

de

cursos

e

formações.

Site

do

curso:

http://ava.primeirainfancia.org.br/

Anexos:
Anexo 1 – Listas de Presença
Anexo 2 – Lista de Votação
Anexo 3 - Sistematização Atividade de Avaliação Instituto C&A
Anexo 4 - Carta da Rede para Rede
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Anexo 1 – Listas de Presença - 29/06/2017
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Anexo 2 – Lista de votação
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Anexo 3 – Sistematização Atividade de Avaliação Instituto C&A
DINÂMICA DE AVALIAÇÃO INSTITUTO C&A
Perguntas propostas pelas instituições da RNPI
GRUPO 1
• Como a Rede pode lidar melhor com as concepções existentes no seu
contexto? Ex: definição de Educação Infantil
• Como a Rede pode apoiar as articulações entre os atores na formação de
Redes Municipais?
GRUPO 2
1- ADVOCACY
• Quantas e quais leis e PL’s a Rede incidiu?
• Como essas leis estão sendo implementadas?
• Como as notas técnicas tem contribuído na formação de
parlamentares e suas equipes?
2- PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E DISSEMINAÇÃO
• Como a Rede tem promovido os saberes e conhecimentos com
a academia? E com as organizações pertencentes?
• Como a Rede tem valorizado os conhecimentos das iniciativas
locais?
GRUPO 3
• Como a Rede faz mapeamento ou chega às organizações que estão em
regiões de menos acesso?
• Qual a capacidade e estratégias da Rede para influenciar políticas públicas?
(Realizado e Almejado)
• Como a Rede pode contribuir com as organizações para o fortalecimento
das Redes Estaduais e articulações municipais?
• Como potencializar agendas locais de participação política ao invés de criar
novas Redes?
• Quais os desafios e limites de ser Rede e atuar como Rede na atual
conjuntura e na dimensão do Brasil?
• Como a Rede se mantém? Princípios, financeiramente, articulação técnica
e política
• Quais os aprendizados dos últimos anos e gestões?
• Qual caminho pretende seguir?
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GRUPO 4
• As organizações que fazem parte da Rede, planejam sua participação em
seus planos estratégicos?
• A Rede consegue externar suas demandas de participação?
o Planejamento desta participação na Rede
o Participação das parcerias
o Agrupamento das conveniências
o Afastamentos temporários
o Logística, apoio, patrocínio
o Administrar tempos: pessoal/profissional
GRUPO 5
• A Rede incide na política nacional?
• Ela contribui para o trabalho de base?
• Que tipo de resistência as pautas propostas pela Rede encontram nas
organizações? (Na ponta)
• A experiência de pertencer à RNPI contribuiu para mudar a prática /
revisitar sua missão por parte de uma entidade?
• O que a Rede ensina?
• O formato da Rede reflete os ideais de democracia que ela propõe?
• Em que medida a Rede consegue impor (no sentido de transmitir uma
demanda real) uma pauta ao poder público?
GRUPO 6
• O planejamento estratégico continua sendo a ferramenta que norteia as
ações da Rede?
• As ações da Rede geram políticas públicas para a Primeira Infância?
• O módulo de governança atual atende a missão da Rede? (Sec. Ex, Grupo
Gestor, GT’s)
• Quais modelos de financiamento a Rede pode buscar? (Gestão, utilização
dos recursos)
• Qual o impacto de uma Rede mista, ou seja, que tem a participação do
governo e da sociedade civil?
GRUPO 7
• Como os GT’s tem contribuído para a efetivação da missão da RNPI?
• Como a RNPI tem contribuído para a efetivação de políticas públicas para
Primeira Infância?
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•
•

A RNPI tem conseguido visibilizar as necessidades das crianças para
agentes públicos e sociedade civil?
A RNPI consegue realmente atuar em Rede?

GRUPO 8
Interno:
• Como a sua instituição avalia o percurso da RNPI nos seus propósitos?
• Como você, enquanto membro, avalia o percurso da Rede?
• Como a sua instituição participa da RNPI? (Categorias)/ Como as
instituições participam?
Externo:
• Você conhece a RNPI?
• Em que oportunidades você teve contato com o trabalho da Rede?
• Conhece algum material? Qual?
• Você sabe o que é um Plano Municipal da PI?
• Qual a participação da RNPI na movimentação da agenda PI nacional?
GRUPO 9
• Qual é a real incidência da Rede no legislativo, executivo, judiciário nos
diferentes âmbitos administrativos: municípios, estados e união?
• Os instrumentos de articulação existentes na RNPI (e-group, boletim, GT,
GG, Assembleia, redes sociais, site, encontros temáticos) são efetivas
promotores dessa articulação?
• Qual o impacto da atuação dos GT’s nas três linhas de avaliação: advocacy,
articulação e conhecimento.
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Anexo 4 – Carta da Rede para Rede
Estratégias da Rede Nacional Primeira Infância em um tempo de crise
A Rede Nacional Primeira Infância, reunida em Assembleia Extraordinária, nos dias
29 e 30 de junho de 2017, na cidade do Rio de Janeiro, após analisar a situação das
políticas sociais na área dos direitos da criança frente à conjuntura política e econômica do Brasil, considerou necessário redigir esta carta de pactuação interna
sobre as prioridades estratégicas para a ação neste e nos próximos anos.
1. O contexto
As mudanças no cenário nacional, dos estados, do DF e dos municípios, que já vinham ocorrendo desde 2015, estão se agravando a ponto de pôr em risco direitos
historicamente conquistados, e causar grave deterioração das condições de vida
das famílias e crianças.
A Emenda Constitucional número 95, que instituiu o “Novo Regime Fiscal no âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União”, congela por 20 anos os
recursos da área social anunciando um cenário de grande restrição orçamentária
para atender às novas demandas da população, que continua crescendo.
Itens das propostas da reforma trabalhista e previdenciária, e outros projetos de
lei de diferentes naturezas, são claras agressões aos direitos fundamentais das trabalhadoras e trabalhadores, das famílias e, por consequência, das crianças.
A sobreposição de um projeto econômico e financeiro ao projeto social de desenvolvimento altera profundamente a perspectiva da garantia dos direitos humanos
das crianças e adolescentes.
A presente crise, nas suas múltiplas dimensões, ao invés de ser motivo de frustração ou desânimo, desperta na RNPI a atitude corajosa de enfrentar os riscos e
ameaças aos direitos humanos, em particular os direitos das crianças no começo
da sua vida. É oportuno recordar e atualizar o que o Plano Nacional Primeira Infância afirma desde 2010: “Esta geração e estes governos querem ser vistos como
geração e governos que fizeram a opção prioritária pelas suas crianças” (PNPI,
2010-2022, pag.22).
Mais do que nunca, a prioridade absoluta na garantia dos direitos da criança e do
adolescente, postas como princípio constitucional (Art. 227), deve ser reafirmada
e exigida. As crianças não são culpadas por nenhum dos males presentes, e não
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devem ser penalizadas pelas medidas de ajuste econômico. Sua vida, saúde, educação, alimentação, o brincar e o lazer, cultura, vínculos familiares e outros – devem ser preservados. Em momentos de crise, esses direitos carecem de proteção
e cuidado ainda maior. Além disso, deve ser promovido o acesso de todas as crianças, de todas as infâncias brasileiras, às oportunidades de inclusão e desenvolvimento. Fiel à sua identidade, e orientada pelo PNPI e pelo Marco Legal da Primeira Infância (lei 13.257/2016), a Rede tem um projeto para a primeira infância,
em cujo cumprimento está engajada. Por isso, definimos as seguintes prioridades
estratégicas neste tempo de crise.
1. Prioridades estratégicas
2. Manter e ampliar os espaços de diálogo e participação democrática em que
a Rede possa e deva estar. Por meio do diálogo ético e da participação esperamos esclarecer as divergências, ampliar conexões, construir consensos e avançar nas políticas públicas para a primeira infância que promovam
a igualdade para as crianças no acesso às oportunidades de vida, desenvolvimento e aprendizagem. Nesse exercício democrático a RNPI manterá a
fidelidade a seus princípios e às concepções de criança e infância, à centralidade dos direitos da criança, ao respeito à singularidade e à individualidade de cada criança, à diversidade das infâncias e às características do
processo de desenvolvimento infantil afirmados no PNPI, no Marco Legal
da Primeira Infância, e em outros documentos legais e normativos.
3. Aprofundar e expandir a comunicação interna e externa da RNPI, utilizando
ao máximo seu papel na disseminação do conhecimento e na formação da
consciência cidadã, e também ampliando a conectividade dos membros da
própria rede com outras organizações e com a sociedade em geral.
4. Dar mais atenção e valor ao trabalho de base, em função de sua conexão
direta com as famílias e as crianças. Essa ação se realiza em duas dimensões: no apoio às organizações membros que atuam nas comunidades,
com as famílias ou as crianças, e no incentivo a que cada organização assuma, segundo sua especificidade, o trabalho na base, e a partir dele, retroalimente a Rede com dados de realidade das crianças em seus diversos
territórios.
5. Investir na formação cidadã de profissionais, das famílias e crianças, visando a que conheçam e ampliem a consciência dos seus direitos e participem ativamente na sua reivindicação.
6. Fortalecer os grupos de trabalho como uma estratégia estruturante de
construção de conhecimento e de posicionamento da Rede, e de proposição de soluções aos problemas. Cada GT, em diálogo com o Grupo Gestor,
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deverá avaliar sua situação, definir e buscar formas de funcionamento, e
decidir sobre a continuidade ou conclusão de sua atividade.
7. Criar mecanismo de articulação das redes estaduais primeira infância, que
as apoie e fortaleça em suas atuações locais, e as integre sistematicamente
às ações de âmbito nacional.
8. Ampliar e fortalecer o relacionamento da RNPI com órgãos internacionais
que constituem espaços de observação, avaliação, defesa e promoção dos
direitos humanos.
9. Transformar dados estatísticos em informações úteis para a elaboração de
diagnósticos e produzir relatórios periódicos sobre a situação de famílias e
crianças na primeira infância.
III. O anúncio
Concluímos essa carta de prioridades estratégicas com a consciência de que a RNPI
tem um papel reconhecido nacionalmente em tudo que diz respeito ao Cuidado
Integral da criança na primeira infância, e que tanto melhor o cumprirá quanto
mais protagonista e propositiva ela for. Acreditamos no Brasil, na força e criatividade do povo, na energia da vida das crianças, no poder transformador da nossa
ação em rede, e na função iluminadora da esperança.
Assembleia Geral da Rede Nacional Primeira Infância
30 de junho de 2017
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