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Senhoras e senhores,

É um grande prazer participar da abertura oficial da oitava
Semana de Valorização da Primeira Infância e da Cultura da
Paz organizada pelo Senado federal. 

A Embaixada da França é um parceiro de longa data deste
evento  e  eu  gostaria  de  parabenizar  o  excelente  trabalho
realizado desde a criação deste seminário, pelas autoridades,
pelos especialistas da primeira infância e pela sociedade civil.
Ele  contribui  para  a  sensibilização  de  todo  o  país  sobre  a
importância da primeira infância no desenvolvimento pessoal e
a necessidade de favorecer condições propícias à realização
pessoal. 

Eu  estou  feliz  de  poder  contar,  neste  ano,  com  a
participação  de  três  especialistas  da  França  conhecidos
internacionalmente, que nos dão a honra de partilhar conosco
suas  pesquisas  e  que  desejam  enriquecer-se  com  as
experiências brasileiras:
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 Doutora  Jacqueline  Wendland, professora  da
Universidade  de  Paris  Descartes,  especialista  em
psiquiatria da infância e da adolescência;

 Senhor  Gilles  Cambonie,  especialista  em  pediatria
neonatal e professor da Universidade de Montpellier;

 Senhora Françoise Molenat, responsável pela unidade da
Primeira Infância do serviço universitário de psiquiatria da
infância  e  da  adolescência  do  Centro  hospitalar
de Montpellier.

O  tema  deste  ano,  a  epigenética,  reúne  elementos  que
ultrapassam  o  âmbito  da  herança  genética  e  nos  permite
compreender  a  influência  do  ambiente  no  desenvolvimento
cerebral da criança e no adulto que ela se tornará.  O interesse
dessas pesquisas para as autoridades públicas é o de orientar
a  elaboração  de  políticas  públicas  sociais  de  prevenção  de
riscos e uma assistência especial às crianças. 

A França atribui grande importância ao direito da criança de
crescer e se desenvolver em um ambiente saudável. Ela está
convencida de que proteção e ajudas sociais especiais devem
ser  asseguradas  tanto  para  a  criança  quanto  para  a  mãe,
conforme  a  Convenção  internacional  sobre  os  direitos  da
criança das Nações Unidas de 1989, assinada e ratificada pela
França e pelo Brasil.

A  fim  de  garantir  uma  melhor  proteção  das  crianças,  a
França enriquece constantemente  a  sua legislação nacional,
levando em conta, especialmente, os trabalhos realizados pela
sociedade  civil  e  por  especialistas  da  infância.  Ferramentas
concretas vieram acompanhar essas evoluções: dispositivo de
alerta  infância  em  perigo,  rede  de  ouvidoria  e
acompanhamento  dos  pais,  modificação  da  lei  sobre  a
proteção da infância em 2007, a fim de reforçar a prevenção e
diversificar os modos de intervenção junto às crianças e sua
família.  
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O reconhecimento recente do comportamento dos pais como
determinante na saúde das crianças transformou o cenário das
intervenções  públicas  na  França.  Não  se  trata  somente  de
evitar o aparecimento de doenças nas crianças, mas também
de  oferecer  um  serviço  global  de  acompanhamento  à
maternidade e à paternidade. Interessar-se pela proteção da
infância significa reconhecer que é preciso interessar-se pelo
ambiente familiar.  

A França também está empenhada para que as crianças do
mundo inteiro beneficiem dos mesmos direitos. Nós aderimos a
todos os textos internacionais que protegem e promovem os
direitos da criança e apoiamos ativamente a UNICEF, que é um
parceiro chave na implementação da estratégia francesa em
matéria de saúde materna, neonatal e infantil. 

Pensamos que garantir o direito das crianças de crescer e
de se desenvolver em um ambiente saudável é uma condição
indispensável  para garantir  a harmonia social  e a cultura da
paz, cuja importância este seminário deseja promover. 

As políticas públicas de proteção da infância se constroem
coletivamente. Elas não devem ser vistas como uma imposição
e sim como algo a ser compartilhado. Por este motivo estamos
reunidos aqui hoje. 

Portanto, Senhoras e Senhores, eu cumprimento novamente
o trabalho realizado pelos senhores, o qual contribui para este
objetivo em comum. 

Finalmente,  eu  gostaria  de  agradecer  ao  doutor  Laurista
Corrêa Filho, idealizador deste seminário e a sua organizadora,
Senhora Lisle Heusi  de Lucena, Presidente da Comissão de
Valorização da primeira infância e da cultura da paz, pelo seu
comprometimento  com  a  proteção  da  primeira  infância;  e
também  ao  Senado  Federal  que  apoia  ano  após  ano  esta
manifestação.
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Agradeço  a  todos  pela  atenção  e  desejo  que  em  breve
possamos  colher  os  frutos  das  trocas  que  serão  realizadas
aqui.
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