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Infância sem violência: uma meta para o Rio
Projeto apoiado pela
Fundação Bernard van Leer

Este projeto, em parceria com a Fundação Bernard van Leer, tem como
proposta pesquisar e colocar em ação estratégias visando à redução da
violência e à melhoria dos contextos de moradia de crianças pequenas (0 a 8
anos) que vivem em bairros/comunidades de baixa renda, bem como a
ampliação de oportunidades para o seu desenvolvimento integral.
O foco sobre as crianças nos primeiros anos de vida é de fundamental
importância para o seu desenvolvimento em todos os ciclos da vida. A equipe
do CIESPI/PUC-Rio vem atuando no sentido de priorizar a primeira infância,
de forma articulada com organizações em todo o país por meio da Rede
Nacional Primeira Infância - RNPI.
O projeto compreende cinco eixos de pesquisa e ação:
1. Implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância do Rio de
Janeiro, (PMPI) - Política pública com foco sobre a primeira infância;
2. Ambientes seguros (locais seguros fora de casa para crianças
pequenas frequentarem em suas localidades de moradia);
3. Aprimoramento

da produção e

divulgação de

indicadores

e

informações relevantes sobre a primeira infância;
4. Fatores externos e internos que afetam o cuidado familiar (fatores
que afetam as famílias no cuidado de seus filhos e possibilidades de
suporte aos pais);
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5. Oportunidades de melhor inserção e posicionamento no mundo do
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trabalho.
O projeto prevê como campo de estudo duas localidades do município do Rio
de Janeiro caracterizadas como de baixa renda: Rocinha, na zona sul e Parada
de Lucas, na zona norte.
Os projetos de pesquisa e ação foram iniciados em dezembro de 2014 e tem
a duração de 3 anos. Os eixos 1, 2 e 3 foram desenvolvidos ao longo de 2105
e 2016. Os eixos 4 e 5, bem como a continuidade dos demais serão
trabalhados em 2017.

Principais ações desenvolvidas em 2016
1. Implementação do Plano Municipal pela Primeira Infância do
Rio de Janeiro - política pública com foco sobre a primeira
infância
Em continuidade ao processo de implementação do Plano Municipal Pela
Primeira Infância do Rio de Janeiro - PMPI Rio, a equipe do CIESPI/PUC-Rio
vem realizando reuniões de avaliação para análise dos fatores que vêm
facilitando e/ou obstaculizando a efetivação do Plano no município do Rio de
Janeiro.
O CIESPI/PUC-Rio integrou o Grupo de Trabalho para a Implementação do
PMPI1 do Rio de Janeiro no ano de 2015, criado no âmbito do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA-Rio e que reunia
representantes da sociedade civil e governamentais. O GT organizou dois
O PMPI foi deliberado em 13 de novembro de 2013, na assembleia geral do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-Rio) e pode
ser acessado em:
http://www.cmdcario.com.br/downloads/95Del%201042%20PMPI%20%20CONSELHO%20MUNICIPAL%20DOS%20DIREITOS%20DA%20CRIANÇA%20E
%20DO%20ADOLESCENTE.pdf
1
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Fóruns Territoriais para divulgação e articulação dos atores locais e
representantes do poder público para avançar no processo de implementação
das prioridades identificadas no documento: Saúde; Educação Infantil;
Cidade/Espaço Urbano; Cultura Esporte e Lazer e Prevenção à Violência. Nas
duas ocasiões as crianças foram ouvidas. A Imagem ilustra um dos fóruns de
participação das crianças.

Escuta das crianças no II Fórum Territorial na Zona Sul do Rio de Janeiro
(acervo do CIESPI/PUC-Rio)
Em 2016, o CIESPI deu prosseguimento à interação com o CMDCA-Rio e com
Fóruns da Sociedade Civil, afim de socializar informações, estreitar parcerias
e entender melhor o contexto político e as ações de mobilização das redes de
organizações e profissionais. Neste intuito, em junho de 2016, foi organizado
o encontro Primeira Infância: uma pauta intersetorial, realizado no CIESPI,
com 16 representantes da Defensoria Pública, equipe CIESPI e Secretarias
Municipais de Assistência Social, Saúde, Transporte e Educação.
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Participação na Rede Nacional da Primeira Infância – RNPI
O CIESPI/PUC-Rio teve participação ativa como membro do Grupo Gestor da
RNPI. No final de 2016, encerrou seu segundo mandato – ao longo de 6 anos
atuou ativamente no processo decisório da Rede.
A equipe do CIESPI busca participar dos debates e de diversas atividades em
curso na RNPI. Em 2016, o CIESPI manteve sua presença ativa em 2 grupos
de trabalho da RNPI – o GT de participação infantil e o de cultura. Um grupo
de organizações da RNPI de diversos estados mantiveram reuniões periódicas
para discutir formas de avançar com o debate e conduzir atividades
relacionadas às duas áreas.
Em agosto de 2016, o CIESPI, juntamente com a RNPI, realizou um encontro
com os candidatos à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. O evento
aconteceu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e possibilitou um debate
entre os candidatos sobre propostas para a primeira infância, apresentadas
em seus planos de governo. Ao fim do evento, 8 dos 10 prefeitáveis, incluindo
o prefeito eleito Marcelo Crivella, assinaram uma carta de Compromisso com
Direitos da Primeira Infância2.

Sobre a Campanha Criança é Prioridade, acessar o site da RNPI. Disponível em:
http://primeirainfancia.org.br/campanha-eleicoes-2016. Acesso em: 07/11/2016.
2
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O GT de participação infantil vem trabalhando (2016/2017) na produção de
um documento que resgata a história da RNPI nas atividades onde se
promoveu a escuta das crianças, como por exemplo no PMPI Rio.
Em 2016 foi desenhada a nova marca da RNPI através de um processo
coletivo e democrático.

2. Ambientes seguros - locais seguros fora de casa para crianças
pequenas frequentarem em suas localidades de moradia
Uma pesquisa do tipo survey foi realizada na Rocinha e em Parada de Lucas
para identificar os principais locais considerados seguros para crianças
pequenas. A proposta principal da pesquisa é a viabilização de discussões e
trocas, que possibilitem a ampliação e a melhoria de espaços comunitários,
tendo em vista maiores oportunidades para o desenvolvimento integral das
crianças.
Espaços seguros para primeira infância na Rocinha: resultados da
pesquisa
Este estudo focaliza a precária situação da primeira infância que vive
em comunidades de baixa renda no Brasil. O campo experimental escolhido
foi a Rocinha, considerada a maior favela do Brasil, um dos bairros da zona
sul do Rio de Janeiro. Essa pesquisa descreve os locais onde as crianças
podem brincar e aprender, fora de sua própria casa, e faz recomendações
sobre como melhorar e multiplicar esses espaços.
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http://www.ciespi.org.br/noticias/783-ciespilanca-pesquisa-com-foco-sobre-espacos-segurospara-criancas-na-primeira-infancia

Como outro resultado dessa pesquisa foi elaborado e publicado o
BOLETIM Nº 3: ESPAÇOS SEGUROS PARA CRIANÇAS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA

http://www.ciespi.org.br/images/boleti
m/799/CIESPI-Boletim-3-Espacosseguros.pdf
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Em Parada de Lucas (2016), assim como na Rocinha (2015/2016), houve o
mapeamento e a elaboração de uma amostra intencional de organizações e
iniciativas de referência para o cuidado de crianças pequenas. A pesquisa
possibilitou a intervenções em Fóruns locais e o desenvolvimento de algumas
propostas de melhorias no contexto comunitário. O relatório detalhado sobre
a entrada e análises do ESPI em Parada de Lucas, será publicado em breve
no site do CIESPI.
3. Aprimoramento da produção e divulgação de indicadores e
informações relevantes sobre a primeira infância

Em parceria com o departamento de Economia da PUC-Rio, a equipe do
CIESPI realizou pesquisa sobre indicadores socioeconômicos referentes à
primeira infância. A partir destes indicadores, boletins de pesquisa foram
publicados, visando à divulgação de temas considerados relevantes no que
tange à criança pequena em âmbitos nacional, estadual e municipal. O
material produzido inclui uma relação de dados estatísticos extraídos dos
Censos (2000-2010) e dados atuais a partir da última Pesquisa Nacional por
Domicílios (PNAD/IBGE 2004-2014), utilizando o banco de dados Data Zoom,
desenvolvido pelo departamento de Economia da PUC-Rio.
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Abaixo, um dos exemplos de gráficos gerados e disponíveis no site.

* % de crianças de 0 a 4 anos em relação ao total da população.
Fontes: PNAD 2004-2014 (IBGE).
Desenvolvido por: Data Zoom/Departamento de Economia - PUC-Rio especialmente
para CIESPI/PUC-Rio.

http://www.ciespi.org.br/images/pdfs/Grafico_Demografia_1.pdf

Utilizando os indicadores gerados, foram elaborados e publicados os dois
primeiros boletins da série de pesquisa e políticas públicas: boletim nº 1,
Primeira infância, saneamento e zika vírus e boletim nº 2, Gravidez na adolescência
e maternidade no contexto das ruas.
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BOLETIM Nº 1: PRIMEIRA INFÂNCIA, SANEAMENTO E ZIKA VÍRUS

http://www.ciespi.org.br/images/boletim/79
6/CIESPI-Boletim-1-2016Primeira_Infancia_Saneamento_ZicaVirus.pdf

BOLETIM Nº 2: GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E MATERNIDADE NO
CONTEXTO DAS RUAS

http://www.ciespi.org.br/images/boletim/79
7/CIESPI-Boletim-2-2016Gravidez_na_adolescencia.pdf
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