XIX CONGRESSO PAN-AMERICANO DA CRIANÇA
27 a 29 de outubro de 2004
Cidade do México D. F.

Autoridades do Congresso e membros do Comitê Organizador:
Presidente: Ana Teresa Aranda Orozco (Diretora Nacional do DIF e
Presidente do Conselho Diretivo do IIN)
Secretário: Alejandro Bonasso (Diretor-Geral do IIN).
Coordenação Geral do Congresso: Julio Rosenblatt (Coordenador do
Programa Interamericano de Informação sobre Infância e Família –PIINFAIIN) e Felipe Valdez (Subdiretor-Geral de Atendimento à População
Vulnerável do DIF).
Comitê Técnico: Julio Rosenblatt; Gustavo Forselledo (Coordenador do
Programa Integral dos Direitos da Criança do IIN) e Piero Solari
(Coordenador do Programa Jurídico do IIN).
Participantes:
Durante o desenvolvimento do XIX Congresso Pan-americano da Criança foram
realizados 677 registros de pessoas procedentes de 24 países do Sistema
Interamericano (Argentina, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá,
Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, O Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Paraguai, Peru,
República Dominicana, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela)
e de 3 países de fora da Região (O Vaticano [Santa Sé], Nigéria e
Noruega). Esta participação gerou um movimento de mais de 1.400
pessoas durante os 3 dias de execução do Congresso, e a cobertura de 94
órgãos da Mídia, nacionais e internacionais.

Sessões
No XIX CPN foram desenvolvidas seis Sessões Plenárias (Conferências
Magistrais), além da Sessão Inaugural* e a de Encerramento**, aberta a
todos os participantes do Congresso. Paralelamente, foram desenvolvidas três
Sessões Plenárias de Delegados e Representantes para a tomada de
Resoluções e a Declaração Final.
*Sessão Inaugural
Na Cerimônia Inaugural do XIX CPN ocuparam o presidium: Marta
Sahagún de Fox (Primeira Dama do Governo do México), Luigi Einaudi
(Secretário Geral Interino da OEA), Ana Teresa Aranda (Presidente do

XIX CPN e Diretora
Nacional do DIF), Lawrence Harrington
(Representante do BID no México), Landon Pearson (Senadora
canadense), Carmen Bergés de Amaro (Presidente de Honra do Conselho

Diretivo do IIN) e Alejandro Bonasso (Diretor-Geral do IIN).
**Sessão de Encerramento
Na Cerimônia de Encerramento do XIX CPN ocuparam o presidium: Vicente
Fox Quesada (Presidente dos Estados Unidos Mexicanos), Luis Ernesto
Derbez (Chanceler do Governo do México), Ana Teresa Aranda (Presidente

do XIX CPN e Diretora Nacional do DIF), Carmen Bergés de Amaro
(Presidente de Honra do Conselho Diretivo do IIN) e Alejandro Bonasso
(Diretor-Geral do IIN).

Infra-estrutura e Logística
O Governo do México, por meio do Sistema Nacional para o Desenvolvimento
Integral da Família (DIF), estabeleceu como Sede Central do XIX CPN a
Secretaria de Relações Exteriores e forneceu toda a infra-estrutura e
a logística necessárias para a realização do evento e da 79ª Reunião do
Conselho Diretivo do IIN, realizada com caráter de Sessão Preliminar
do mesmo. A saber, em forma sumária:
-

-

Dez áreas diferenciadas com capacidades operacionais para grupos
de 100 a 1000 pessoas, segundo as necessidades, com
equipamentos computadorizados, serviços de áudio e tradução de 2 a 6
idiomas, insumos de escritório, etc.
Serviço de Café da Manhã e Almoço para todos os participantes do
Congresso, em áreas destinadas a tal fim.
Transporte diário dos Representantes dos hotéis à Sede do
Congresso.
600 pessoas mobilizadas em todo o tipo de serviços de assistência.

Comunicações e Imprensa
A divulgação e as comunicações internacionais se centraram no Instituto
Interamericano da Criança, exceto no México, onde o DIF assumiu a
responsabilidade dos contatos, utilizando-se basicamente da página web
do IIN e do XIX CPN, e de remessas de lotes de correios eletrônicos, para tal
cometimento. As principais tarefas realizadas:
- Foi elaborado Boletim Informativo ou Guia para os Participantes, que constou do
site web Oficial do XIX CPN- www.iincpn.oas.org
Foram realizadas três versões do mesmo: a) Para os participantes da 79ª
Reunião do Conselho Diretivo do IIN e do XIX CPN; b) Para os participantes
somente do XIX CPN; c) Uma versão resumida para enviar por fax.

- Foram elaboradas e enviadas Minutas de Comunicação da Direção-Geral
do IIN destinadas a informar aspectos substanciais do XIX CPN a: Senhora
Presidente do Conselho Diretivo do IIN, Senhora Vice-Presidente do Conselho

Diretivo do IIN, Senhores Representantes Titulares junto ao Conselho Diretivo
do IIN, Senhores Representantes Alternos junto ao Conselho Diretivo do IIN,
Senhores Representantes ad-hoc junto à Reunião Extraordinária do Conselho
Diretivo do IIN.
- Foram elaborados e enviados Comunicados de Coordenação do XIX CPN
destinados a informar sobre aspectos práticos e organizativos do mesmo aos
participantes.
- Foram elaborados e emitidos onze Comunicados de Imprensa do XIX CPN (a remessa
de três deles foi repetida, por alteração das datas de concursos) com
Destino a JORNAIS E REVISTAS DA AMÉRICA LATINA (137 endereços
eletrônicos), UNIVERSIDADES E CENTROS ACADÊMICOS DA AMÉRICA
LATINA (168 endereços eletrônicos), AGÊNCIAS INTERNACIONAIS E
REDES DE NOTÍCIAS (165 endereços eletrônicos).
- Foram elaborados Documentos abreviados sobre os Vídeos do INN e sobre o
Videojogo ADAM, para serem impressos e distribuídos no XIX CPN.
- Foram elaborados textos para a web do INN sobre a 79ª Reunião do Conselho
Diretivo e sobre os principais acontecimentos do XIX CPN para a web do
XIX CPN.
- Foi feito o registro fotográfico das principais instâncias da 79ª RCD e do XIX CPN
e seu encaminhamento à área informática do IIN para sua publicação nos sites web.
- Foi elaborado um cartão postal digital de saudação da Direção-Geral para o
final do XIX CPN.
OS EIXOS DE ATIVIDADES DO XIX CPN

O XIX Congresso Pan-americano da Criança se desenvolveu com base em cinco eixos de
atividades:
- Convocação Interamericana para a apresentação de Trabalhos em face do XIX CPN.
- Conferências Magistrais.
- Grupos de Trabalho.
- Plenária de Delegados.
- Concursos e exposições.

Trabalhos apresentados
A convocação e a informação das Bases são lançadas em maio de 2004,
convocando para a apresentação de Trabalhos sobre os seis subtemas em que foi
dividido o tema central:
1. “A família como a instituição com a responsabilidade primordial para
a proteção, educação e desenvolvimento integral da criança e do
adolescente”
- Reafirmar a instituição familiar como a responsável primordial pela
infância; descrevê-la como o espaço ideal para o desenvolvimento sadio da
criança e do adolescente.
- A família como o principal âmbito onde exercer e promover uma cultura
de respeito aos direitos da criança e do adolescente.
- A família como transmissora cultural e social da cultura do respeito e
promoção da infância.
2. “Evolução do relacionamento da criança e do adolescente com a
Família”
- A Família como geradora do capital social, necessidade de trabalhar em cima da
educação familiar.
- Estabelecer linhas de ação para fomentar a ação das famílias e
redes de famílias, em prol da proteção e cuidado da infância.
- Destacar a importância da co-responsabilidade entre os diferentes
governos e a sociedade para favorecer um melhoramento na situação da
infância e a família nas Américas.
- Enunciar os modelos de intervenção-mediação e resiliência presentes
nas Américas sobre a proteção e atendimento à infância na família.
3. “Os direitos da criança e do adolescente e sua relação com os
diferentes tipos de família”.
- A perspectiva familiar e comunitária como serviço de atendimento a
pessoas.
- A política pública orientada pelo valor da pessoa é necessária para
a construção de uma cultura familiar e de comunidade.
- As políticas públicas de família e suas características: integrais,
articuladas, globais e transversais.

4. “A doutrina da proteção e as normas jurídicas vigentes
em relação à família”
- Análise da Legislação em vigor sobre família e em que medida a
doutrina da proteção integral é incluída na mesma.
- Apresentar linhas de ação orientadas a produzir uma mudança em matéria
de legislação sobre a família.
5. “A violência intrafamiliar e sua incidência no desenvolvimento da criança
e do adolescente”
- A violência como um desintegrador familiar que afeta o desenvolvimento
sustentável.
- Os efeitos da violência intrafamiliar no desenvolvimento sadio do menor,
e da alteração da dinâmica familiar que se produz entre os
cônjuges e demais membros da família.
- A diferença entre violência intrafamiliar e direito a corrigir.
- Descrever a realidade que apresentam os países da América e propor
linhas de ação para erradicar esta vulnerabilidade.
6. “Promoção de uma cultura de respeito aos direitos da criança
e dos adolescentes: O papel da família, o Estado, a sociedade
civil e a mídia”
- Descrever a importância das organizações da sociedade civil, das
diversas agrupações religiosas, das universidades e centros de
pesquisa, da iniciativa privada, etc., na divulgação da família
como espaço cultural para o pleno desenvolvimento da criança e
do adolescente.
- Refletir sobre a relevância da mídia na tarefa de
uma promoção de cultura de respeito aos direitos da criança e
do adolescente.
Foram apresentados 42 trabalhos pertencentes a autores de 12 países (Argentina,
Brasil, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, México, Peru, República
Dominicana, Uruguai e Venezuela), dos quais 12 foram premiados,
obtendo o direito à sua exposição em um dos grupos de trabalho do
Congresso.
Conferências Magistrais
Foram apresentadas seis Conferências Magistrais, correspondentes aos seis
subtemas do Congresso, em Sessões Plenárias, para servir como Introduções
às tarefas dos Grupos de Trabalho:
Subtema 1: “A Família como a instituição com a responsabilidade
primordial para a proteção, educação e desenvolvimento integral da criança

e do adolescente”
DR. NORBERTO LIWSKI - ARGENTINA
Membro do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas. Médico
Doutorado em Pediatria Social (OPS); Desenvolvimento Sustentável e Democracia,
Universidade da Catalunha - Espanha; Planejamento Estratégico, Universidade
de Georgetown – Estados Unidos.
Diretor do Programa de Atualização de Pós-graduação: “Adolescência e
Cidadania Juvenil: Direitos e Contradições”, Faculdade de Direito,
Universidade de Buenos Aires.
Entre suas atividades científicas se pode citar sua participação no:
Comitê para a Defesa da Saúde, a Ética e os Direitos Humanos –
CODESEDH.
Defesa de Crianças Internacional – DNI Seção Argentina.
Comitê de Ética e Direitos Humanos da Confederação médica da
República Argentina – COMRA.
Associação internacional de Medicina Humanitária.
Conselho de Educação de Adultos da América Latina – CEAAL.
Faculdade de Psicologia da UBA, Departamento de Pesquisa – Consultor.
Subtema 2: “Evolução do relacionamento da criança e o adolescente
com a família”
BERNARDO KLIKSBERG - ARGENTINA
Assessor da ONU, BID, OIT, UNESCO, UNICEF, OEA, OPS e outros
organismos internacionais. Obteve cinco títulos universitários, dentre eles
dois Doutorados, em economia e management, em todos os casos com as
máximas distinções.
Foi galardoado por diversos países pela sua trajetória e contribuições.
Foi nomeado Professor Honorário, Professor Emérito, Doutor Honoris
Causa em diversas Universidades do Continente e hóspede ilustre em diversas
cidades.
Entre outras responsabilidades, desempenhou-se como Diretor do Projeto
das Nações Unidas para a América Latina de modernização estatal e
gerência social, e Coordenador do Instituto Interamericano de Desenvolvimento Social
(INDES/BID), assessorando mais de 30 países, Presidentes, organizações
públicas da sociedade civil e empresariais, em alta gestão. Relator Geral
do Congresso Mundial sobre Redesenho do Estado.
Subtema 3: “Os direitos da criança e do adolescente e sua relação
com os diferentes tipos de família”.
DAVID CALDERÓN - MÉXICO
É candidato a Doutor em Filosofia pela Universidade Nacional Autônoma do
México, onde também estudou a Licenciatura e o Mestrado. Estudou Ciências
Sociais em Florença, e Civilização Judia na Universidade Hebréia de
Jerusalém. Foi docente em diversas instituições, como o ITESM, a
Universidade Ibero-americana, as faculdades de Medicina e de Filosofia e Letras
da UNAM, e a Universidade de Chicago.
É membro do Seminário Permanente da Comissão Nacional de Bioética
(Secretaria da Saúde) e atua como presidente do Diagnóstico sobre a Família
Mexicana, um esforço conjunto de pesquisa do qual participam o Sistema
Nacional DIF, os Institutos de Pesquisas Sociais e de Pesquisas
Jurídicas da UNAM, a Secretaria do Trabalho e Previdência Social, e o Instituto
Nacional de Estatística, Geografia e Informática. Foi Coordenador Geral de
Humanidades, e Diretor Executivo da Faculdade de Bioética da Universidade
Anáhuac. Atualmente é o Diretor de Projetos Especiais de Cultura nos
Centros de Reabilitação Infantil Teletón.

Subtema 4: “A doutrina da Proteção Integral e as normas jurídicas
em vigor em relação à família”
DANIEL O'DONNELL – ESTADOS UNIDOS
Juris Doctor da Universidade do Estado de Nova York em 1977. Foi Diretor
de Pesquisas da Comissão de Esclarecimento Histórico da Guatemala
em 1997 e Diretor Adjunto da Equipe de Pesquisa do Secretário Geral
da ONU na República Democrática do Congo, em 1998. Foi consultor
do Gabinete do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos
Humanos, UNICEF, ACNUR, PNUD, a Corte Interamericana de Direitos
Humanos e várias ONGs.
Ministrou cursos no Instituto Internacional de Direitos Humanos de
Estrasburgo, no Instituto Internacional de Direito Humanitário de São Remo e
na Academia de Direitos Humanos e Direito Humanitário de Washington.
Atualmente coordena, pelo Centro de Pesquisas Innocenti, de
Florença, um estudo sobre a colocação em prática da Convenção dos
Direitos da Criança.
Subtema 5: “A violência intrafamiliar e sua incidência no desenvolvimento da
criança e do adolescente”
CECILIA PÉREZ DÍAZ - CHILE
Ministra do Serviço Nacional da Mulher do Governo do Chile. Assistente
Social da Universidade de Concepción. Realizou estudos de pós-graduação em
Sociologia da Família, aplicada a Serviço Social, na Universidade de
Concepción, e em Desenvolvimento Regional e Local, na Universidade de Bordeaux,
na França.
Durante seus onze anos de exercício profissional se desempenhou em diversos
cargos vinculados à administração pública: localmente, nas áreas de
desenvolvimento comunitário e planejamento da Municipalidade de Concepción; no
nível regional, na Secretaria Regional Ministerial de Planejamento, SERPLAC,
e no nível nacional, no Programa Monitoração da Política Social, do
MIDEPLAN.
A partir de 1998 trabalhou na Fundação Nacional para a Superação da
Pobreza, onde se desempenhou como chefe da área estudos e coordenação
temática e como Diretora Executiva dessa instituição.
Subtema 6: “Promoção de uma cultura de respeito aos direitos das
crianças e dos adolescentes: O papel da Família, o Estado, a
sociedade civil e a mídia”
ANA TERESA LEÓN SÁENZ- COSTA RICA
Mestre em Psicologia e Desenvolvimento da Criança (Iowa State University), com
numerosos cursos realizados sobre Desenvolvimento Infantil. Docente e Pesquisadora
nas Universidades da Costa Rica, Iowa State University, Autônoma de
Centro-América e no Centro de Pesquisa e Docência em Educação
(CIDE) da Universidade Nacional da Costa Rica. Foi Coordenadora dos
Programas de Assignações Familiares e depois Gerente Técnica no
Patronato Nacional da Infância (PANI) da Costa Rica, Presidente do Colégio
Profissional de Psicólogos da Costa Rica, Membro da Junta Diretiva da
Fundação Ser e Crescer (sobre abuso sexual) e da União de Instituições
Privadas de Atendimento à Infância. Atualmente é Membro do Comitê Técnico
do Conselho Nacional da Infância e a Adolescência e da Agenda Nacional
para a Infância e a Adolescência da Costa Rica. Publicou vários livros,
folhetos e artigos na matéria da sua especialidade, e foi Consultora,
Pesquisadora e Conferencista de organizações internacionais como
o UNICEF, o BID e o IIN.

Grupos de Trabalho
No Congresso foram estabelecidos três grupos de trabalho, abrangendo os seis
subtemas derivados do tema central, que se reuniram durante os três dias do
evento:
O primeiro grupo foi moderado pelo Dr. Jorge Valladares (Honduras) e
focou os temas: “A família como a instituição com a responsabilidade
primordial para a proteção, educação e desenvolvimento integral da criança e
o adolescente” e “A doutrina da proteção integral e as normas jurídicas
em vigor em relação à família”.
O segundo grupo foi moderado pelo Dr. Ruben Katzman (Uruguai) e
focou os temas: “Evolução do relacionamento da criança e do adolescente
com a Família” e “Os direitos da criança e do adolescente e sua relação
com os diferentes tipos de família”.
O terceiro grupo foi moderado pela Lic. Ana Teresa León (Costa Rica) e
desenvolveu os temas: “A violência intrafamiliar e sua incidência no desenvolvimento
da criança e do adolescente” e “Promoção de uma cultura de respeito aos
direitos das crianças e dos adolescentes: O papel da família, o
Estado, a sociedade civil e a mídia”.
Os moderadores citados apresentaram Relatorias sobre as atividades
de cada grupo.
Plenários de Delegados
Foram realizadas três Sessões Plenárias, onde foram propostas, discutidas,
elaboradas e aprovadas 18 Resoluções e a Declaração Final do XIX CPN,
com a participação de 22 países.

