Assembleia de Primavera 2017
Rede Nacional Primeira Infância
Dias 23 e 24 de Novembro de 2017, no Museu da República, Rio de Janeiro
A Assembleia de Primavera 2017 da Rede Nacional Primeira Infância aconteceu no Rio
de Janeiro nos dias 23 e 24 de junho, no Museu da República, no Catete, e deu posse à
ANDI como secretaria executiva eleita para o período de 2018 a 2020.
O encontrou contou com cerca de 62 participantes representando 42 organizações
provenientes de todas as regiões do Brasil e de integrantes da categoria “Amigos da
RNPI”. Além dos membros da RNPI, participaram da assembleia integrantes da empresa
PonteAponte, responsável pela elaboração da Avaliação Externa e Planejamento
Estratégico da RNPI, e convidadas do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz.
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Programação:
Dia 23/11

Dia 24/11

14h às 17h - Painel sobre a RNPI no
triênio 2015-2017 e relatório final de
gestão do CECIP

9h às 12h - Apresentação da Avaliação
da RNPI e atividade do Planejamento
Estratégico
12h30 - Almoço
14h - Lançamento publicação “III
Seminário Paternidades e Primeira
Infância”
14h15 - Plano de Ação 2018 - ANDI
15h45 - Cafezinho
16h - Acordos e encaminhamentos
17h - Encerramento

17h às 19h - Coquetel de posse da ANDI
como secretaria executiva no triênio
2018 - 2020

Abertura
Claudius Ceccon, coordenador da secretaria executiva da Rede Nacional Primeira
Infância (RNPI)/ CECIP, abre a Assembleia, felicitando os presentes, e desejando um bom
encontro para todos. Em seguida, Claudius passou a palavra para Magaly Cabral,
diretora do Museu da República e parceira na realização da Assembleia. Em sua fala,
Magaly lembrou que, em regra geral, os museus ignoram completamente as crianças na
primeira infância, direcionando seu trabalho exclusivamente às crianças escolarizadas,
realidade que ela acredita ser importante transformar. E deu as boas-vindas aos
participantes da Rede, que serão bem acolhidos no espaço do museu ao longo dos
próximos dois dias.
Painel sobre a RNPI no triênio 2015-2017
Maria Mostafa, coordenadora da secretaria executiva da RNPI, iniciou a atividade
apresentando a linha do tempo da Rede Nacional Primeira Infância ao longo dos três
últimos anos (de 2015 à 2017), um grande painel na sala principal, que lista as principais
ações da RNPI durante a gestão do CECIP (Clique aqui para acessar o arquivo virtual). A
linha do tempo é dividida por meses, e traz as ações em categorias como:
desenvolvimento institucional, incidência política, comunicação, GTs, e contexto
político. Além disso, há um painel especial chamado “Números e Fatos” que traz

resultados obtidos na comunicação e na expansão da RNPI ao longo do período. Maria
explica que a linha do tempo é um exercício de síntese das principais ações, e ressalta
que as ações descritas contaram com o esforço e empenho de diversos integrantes da
RNPI.
Em seguida, Maria Mostafa apresenta a dinâmica da atividade para os participantes, que
tem por objetivo de promover uma discussão e reflexão dos integrantes da RNPI sobre
as diferentes linhas de ação da RNPI. Os participantes da Assembleia são divididos em
cinco grupos, de forma aleatória, e respondem à uma das seguintes perguntas.
1. Veja no painel quantos novos membros ingressaram na RNPI nos últimos três
anos. Uma das etapas da entrada de uma nova organização na Rede é a consulta
aos integrantes. Em que medida você pôde participar dessa consulta?
(Desenvolvimento Institucional)
2. Veja no painel as cartas e notas públicas da RNPI ao longo dos últimos três anos.
Você se sentiu contemplado nos posicionamentos feitos pela RNPI? Como foi
sua participação? (Incidência política)
3. Procure no painel as informações relacionadas à comunicação da RNPI – que
estão principalmente nos dados finais. Como você – e sua organização – utiliza
os meios de comunicação (internos e/ou externos) da RNPI? (Comunicação)
4. Observe no painel as principais ações dos GTs ao longo dos últimos três anos.
Como os GTs contribuíram na produção e disseminação de conhecimentos sobre
os direitos das crianças na primeira infância? (GTs)
5. Como você pode ver na linha do tempo, parte das ações da secretaria executiva
foram desenvolvidas no âmbito de projetos específicos. Com qual dos projetos
você mais se envolveu – e como se deu sua participação? (Projetos)
Depois de 20 minutos de discussão, os integrantes retornam para o salão principal, e um
representante de cada grupo é convidado para apresentar à plenária um resumo das
discussões.
O grupo que debateu sobre as ações relacionadas aos GTs é representado por Ana
Marcílio, da Avante. Ana inicia sua apresentação afirmando que os GTs da RNPI
produziram e disseminaram conhecimentos ao longo dos últimos três anos, que fizeram
seminários, eventos em diferentes estados, e participaram de comissões das redes
estaduais pela primeira infância. Ana cita o trabalho de incidência política feito pelo GT
Cultura e GT Participação Infantil, que estiveram próximos de órgãos governamentais
ligados às suas áreas de atuação.

Claudia Mascarenhas, do Instituto Viva Infância, representou o grupo que debateu sobre
a área de incidência política. Claudia reporta que todos os integrantes do grupo se
sentiram contemplados nos posicionamentos proferidos pela RNPI ao longo dos últimos
três anos. Lembra o caso da carta contra a PEC 171, que contou com grande participação
da RNPI, como, naquela ocasião, se pensava que a medida anunciaria o “fundo do
poço”, e que a carta foi um marco sobre os efeitos da redução da maioridade penal para
a primeira infância. Outro ponto destacado foi a participação da RNPI na construção e
tramitação do Marco Legal da Primeira Infância. Para o grupo, os posicionamentos da
RNPI sobre o programa Criança Feliz também foram importantes, e os integrantes se
sentiram contemplados tanto na carta aberta, escrita durante a assembleia de 2016,
uma carta que expressava parâmetros de qualidade para o programa, bem como na
carta de esclarecimento sobre o uso indevido do nome da RNPI em materiais oficiais do
programa. Para o grupo, além da incidência política, a construção das cartas são ações
mobilizadoras da RNPI.
O grupo que discutiu sobre os “projetos” da RNPI foi representado por Eliana Olinda, do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eliana reportou que Fundação Xuxa Meneghel
participou do projeto Criança é Prioridade, no Rio de Janeiro, que a EBBS participou da
publicação sobre Intersetorialidade nas Políticas Públicas, que a Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal participa e financiou muitos dos projetos da RNPI, e que a Acontepi
participou da campanha “Criança é Prioridade”, divulgando o Guia para Elaboração dos
Planos Municipais pela Primeira Infância no Estado do Piauí.
Heloísa Oliveira, da Fundação Abrinq, representou o grupo que abordou o tema da
comunicação. Heloísa afirmou que as informações da RNPI são úteis e usadas, que o site
da RNPI é uma referência de conteúdo sobre primeira infância, e dá como exemplo os
alunos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que consultam o site da RNPI
como referência. Como propostas e sugestões, o grupo vê que RNPI tem imagem forte,
e deveria distribuir mais fôlderes nos espaços em que é convidada a falar, como os
espaços políticos, por exemplo. Outra recomendação foi a criação de regras de uso de
imagens de crianças, com recomendações do que pode ou não pode, o que deve ou não
deve ser feito pelas organizações integrantes da RNPI.
O grupo que debateu o desenvolvimento institucional foi representado por Norma Sá,
do Promundo, que iniciou informando que o grupo não participou das consultas à RNPI
para o ingresso de novas organizações. Norma afirmou que algumas pessoas do grupo
não receberam os e-mails, enquanto outros receberam, mas não responderam. E
compartilhou reflexões: a RNPI quer qualidade ou participação? Para que crescer?
Informa também que as pessoas que recebem os e-mails de consulta não sabem os

critérios para validar ou não a entrada de novos integrantes, e dá como exemplo uma
outra rede a qual faz parte, que usa um sistema de apadrinhamento para acolher as
organizações que ingressam na rede.
Apresentações da secretaria executiva: incidência política, desenvolvimento
institucional, relatório financeiro, comunicação e GTs
Após às apresentações, a equipe da secretaria executiva da RNPI/CECIP iniciou a
apresentação de seu relatório final de gestão (Ver anexo 1). Maria Mostafa introduz a
atividade informando que a equipe fez um esforço para apresentar reflexões, desafios e
aprendizados da secretaria executiva ao longo dos últimos três anos, em cada uma das
linhas de ação, de forma que a apresentação complemente a listagem de eventos que
está ilustrada na linha do tempo.
Maria Mostafa, apresenta as reflexões sobre Desenvolvimento Institucional, centrando
sua apresentação nos desafios relacionados à gestão e ao processo de entrada de novos
integrantes na RNPI, na gestão dos membros da RNPI, na representação da RNPI em
eventos, e no trabalho invisível da secretaria executiva no desenvolvimento institucional
da RNPI.
Maria informa que ao longo dos últimos três anos, houve o ingresso de 81 novos
membros na RNPI, e retoma o processo atual de entrada de organizações, que inclui
uma triagem da secretaria executiva, e o envio das respostas do questionário enviado
pela organização interessada à toda a RNPI, para que valide o ingresso. Maria
compartilha com a assembleia dúvidas que acometem à secretaria executiva: os
integrantes da RNPI estão participando efetivamente dessa entrada de novos membros?
Muitas dúvidas sobre os critérios de entrada na RNPI são esclarecidas tendo como apoio
o regimento interno da RNPI ou são encaminhadas ao Grupo Gestor e à própria
Assembleia, como em 2015. E aponta que há uma discussão necessária, de fundo, que
oriente o futuro da Rede: Até que ponto a RNPI quer crescer? Existe um tamanho ideal
para a RNPI? A percepção da secretaria executiva é que o atual modelo de entrada, com
critérios mais abertos, está se esgotando, já que a Rede não tem folego para analisar
cada caso de entrada, e pelo lado da secretaria executiva, não há mão-de-obra para
processar tantos pedidos.
Além disso, o tamanho da Rede torna cada vez mais complexo fazer a “gestão de
membros”. Ao longo da atual gestão, foram feitos esforços que avançaram na
organização e automatização dos cadastros, processos e formulários, unificando
planilhas, como a ficha de ativação, por exemplo. Esse é um dos trabalhos invisíveis, que

somente quem está na secretaria executiva tem a dimensão do tamanho. Outro
trabalho invisível é a administração dos grupos de e-mails: são 25 grupos de e-mails
administrados pela secretaria executiva. Alguns estão inativos, outros pouco ativos e
outros tantos muito ativos. Mas a gerência de todos eles cabe à secretaria executiva.
Adicionar ou retirar um e-mail de um grupo, consultar o histórico das discussões e dos
entendimentos construídos em outros momentos, enfim, gerenciar e cuidar desse
arsenal de informações que materializa a Rede, esse conjunto de pontos que se
comunicam entre si.
A secretaria executiva também produz diversos eventos da RNPI, como as assembleias e
outros encontros, facilita reuniões, produz atas desses encontros e comunica os
resultados. Também é da competência da organização que é eleita para esse posto
representar a RNPI em eventos e reuniões sempre que for possível. Todos os membros
da Rede podem representar a Rede, mas regimentalmente a secretaria executiva
desempenha esta função com mais frequência, representação desafiadora, sobretudo
nos momentos de dissenso entre os integrantes da RNPI. Maria avalia que no período de
três anos foi preciso que a equipe da secretaria executiva se despisse dos
posicionamentos e opções da organização a que pertence, para cada vez mais conseguir
traduzir a voz da Rede nas viagens e eventos pelo país. De uma forma geral, a
organização que ocupa o lugar de secretaria executiva precisa emprestar a sua
identidade à RNPI, sem negar a própria bagagem, e opina que desta forma, a Rede vai
sempre renovando a sua imagem e absorvendo as habilidades da organização secretária,
com atenção aos consensos e aos entendimentos históricos da Rede para, a partir do
estilo do CECIP, transmitir para o mundo externo o que é a RNPI. Nesse sentido, os
posicionamentos aprovados em Assembleia, as cartas e as notas redigidas e endossadas
pelo coletivo da Rede são sempre muito importantes para orientar o trabalho da
secretaria executiva.
Em seguida, Dinah Frotté, diretora financeira do CECIP, apresentou o relatório financeiro
do período. No início de sua apresentação, Dinah esclareceu que sua apresentação se
dedicaria apenas aos recursos movimentados pela secretaria executiva do CECIP,
lembrando que o total de recursos mobilizados pela RNPI é fruto de um cálculo muito
mais complexo, que envolveria também cada organização integrante que investe
recursos na participação dos seus membros.
Ao longo do triênio, o CECIP contou dois diferentes tipos de financiamento: os
institucionais, que apoiaram a secretaria executiva em suas tarefas e rotinas, e os
financiamentos por projetos especiais. Em seguida, foi mostrado um gráfico com o total
das fontes de financiamento no período entre 2015 e 2017, em que a Fundação Bernard

van Leer e Instituto C&A, parceiros institucionais e também em projetos especiais, foram
os principais financiadores da secretaria executiva (veja o gráfico completo na
apresentação em anexo), com participação também da Porticus, Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal, Alana e Santander. Em seguida, foi mostrado um gráfico com o total de
despesas no período, por dotação, em que o custo da equipe representou a maior
despesa, seguida da Plataforma do Curso para Elaboração dos PMPIs, e a campanha
Criança é Prioridade.
No encerramento de sua apresentação, Dinah listou desafios permanentes na
sustentabilidade da secretaria executiva da RNPI. A manutenção e diversificação das
fontes de financiamento representou um dos grandes esforços, e envolveu a escrita e
oferta de projetos para diferentes parceiros ao longo da gestão. A atenção às sinergias e
demandas que vêm dos próprios integrantes da RNPI foi citado como uma outra
oportunidade de recursos. E Dinah encerrou reforçando a importância da elaboração e
da implementação de um Plano de Sustentabilidade para a RNPI, que seja realista e
esteja incluído no Planejamento Estratégico da Rede.
Em seguida, Rosa Maria Mattos, jornalista da secretaria executiva, fez a apresentação
sobre a comunicação da RNPI no período. Rosa iniciou sua fala contando que desde o
início, participou integralmente das atividades da secretaria executiva, não como
alguém que presta um serviço de comunicação, mas como parte integrante da secretaria
executiva. Sobre a comunicação interna, citou o contexto social de excesso de
informações e meios de comunicação, e ponderou que a atual secretaria executiva fez a
opção por manter a política das demais, de não interferir ou mediar as mensagens,
lembrando que uma mensagem que pode ser inconveniente para algum membro,
dispara um debate e troca de conhecimento riquíssimo. Sobre a comunicação externa
da RNPI, Rosa citou que os meios de comunicação da RNPI têm tido crescimento
constante, e que o site da RNPI é referência junto a profissionais que atuam com a
primeira infância, com bom rankeamento no Google, que atrai diariamente milhares de
internautas.
Em sua fala, Rosa citou também os esforços da secretaria executiva na manutenção do
Facebook, e a intensa troca de informações entre os jornalistas da RNPI, que foi
inaugurada durante a gestão do CECIP, e tem sido importante fonte de pautas e
conteúdos para divulgação nos meios de comunicação da Rede. No encerramento da
sua fala, Rosa falou do desafio de comunicar uma Rede que aborda tantas diferentes
pautas, cuidando dos dissensos e detalhes preciosos para os especialistas e militantes,
comunicando as causas de forma afetuosa e apaixonada.

Simone Valladares iniciou, então, a fala sobre os Grupos de Trabalho, listando os oito
GTs existentes : Brincar, Cultura, Educação Infantil, Participação Infantil, Plano Municipal
pela Primeira Infância, Proteção e Prevenção às violências, Saúde e Homens pela
Primeira Infância. A secretaria executiva vê cada GT como uma grande potência no
contexto da RNPI e como um universo com sua própria dinâmica de trabalho e produção
de conhecimento, que varia conforme a temática, a disponibilidade e disposição
voluntária de seus participantes. Em sua fala, Simone listou alguns dos desafios vividos
pela gestão da RNPI, como a relação entre a S.E. e os GTS, e as dinâmicas de
funcionamento dos GTs, questões que vêm emergindo a partir dos esforços da
secretaria executiva de propiciar espaços de discussão e debate entre os coordenadores
de GTs e Grupo Gestor.
A equipe da secretaria executiva se dividiu no acompanhamento dos GTs, entendendo a
importância de apoiar as ações dos coordenadores de cada GT, e também facilitar o
acesso das demandas da secretaria executiva junto a cada grupo. Com o tempo, a
parceria entre a secretaria executiva e os grupos foi se fortalecendo, e possibilitou ações
conjuntas, como a escrita de cartas de posicionamento, a realização de eventos e
publicações. No entanto, Simone trouxe uma reflexão sobre a participação da secretaria
executiva nos GTs, avaliando que apesar do contato rotineiro ser visto como positivo acompanhamento dos e-mails, a presença e apoio nas reuniões e em seminários e
eventos promovidos pelos grupos –, é desafiador manter a participação constante
diante das outras demandas da secretaria executiva. E indagou se é mesmo necessário
que a participação constante ou poderia ser feita de forma esporádica e por demanda
dos coordenadores de cada GT.
Claudius Ceccon fez a apresentação seguinte, sobre a incidência política. Abriu sua fala
relembrando que cada secretaria executiva da RNPI precisou enfrentar diferentes
desafios e contextos no campo da incidência política, e que a passagem do CECIP foi
marcada pela instabilidade política provocada pelo golpe e impeachment da presidenta
Dilma Rousseff. Claudius compartilhou questionamentos e dilemas que acometem a
secretaria executiva, como as dúvidas sobre como agir no atual contexto, reflexões
sobre a dificuldade de se posicionar publicamente ou expressar consenso sem antes ter
tempo para amadurecê-lo, ou diante de temas que não possuem o mesmo
entendimento pelos integrantes da RNPI.
Em sua apresentação, Claudius reforçou que a RNPI não pode se omitir ao desmonte
sistemático de direitos sociais, ou assistir passivamente aos cortes de verbas, a redução
na participação social e às nomeações de cargos políticos dispostas a promover
retrocessos. E salientou o papel significativo das cartas abertas e pronunciamentos da

Rede, que são documentos históricos, que demonstram que a RNPI é fiel à sua missão, e
se posiciona de maneira independente face a governos. Claudius encerrou sua
apresentação desejando que a tendência de pronunciamentos da RNPI continue, que a
voz da RNPI seja cada vez mais ouvida e respeitada nacionalmente, e que seja produto
da vigilância incessante que as instituições da RNPI, os GTs e o Grupo Gestor sejam
capazes de fazer, contribuindo com críticas propositivas às políticas públicas.
O tópico seguinte, “Projetos”, foi apresentado por Isabella Gregory, que explicou que
parte das ações da secretaria executiva se dá por projetos celebrados entre a S.E. e
organizações financiadoras e parceiras. Os projetos realizados ao longo da secretaria
executiva do CECIP foram a continuidade do Observatório da Primeira Infância, em
parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, o I Seminário de Paternidade e
Primeira Infância, projeto celebrado com a Fundação Bernard van Leer, o Seminário
Currículo e Avaliação da EI, firmado entre Instituto C&A e Santander, a Plataforma A
Criança e o Espaço, financiada pelo Alana, a Campanha Criança é Prioridade, realizada
graças à parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, e o Curso para elaboração
do PMPI, financiada pelo Instituto C&A e Porticus, com parceria da Universidade Federal
do Mato Grosso do Sul.
Em uma reflexão geral sobre o tema, Isabela destacou que um dos trabalhos da
secretaria executiva é a redação e a proposição de projetos que reflitam os interesses de
toda a RNPI, e não só dos financiadores ou do próprio CECIP. E que os projetos
permitam aprofundar temas – ou ampliar o debate. Isabela avaliou que, apesar das
produções valiosas de cada um dos projetos, é um desafio conciliar as atividades de
rotina da SE com ações pouco flexíveis dos projetos.
Em seguida, Isabella iniciou uma apresentação detalhada sobre o Curso para Elaboração
do PMPI, que foi pensado como forma de oferecer aos gestores públicos e sociedade
civil informações aprofundadas sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância, como
forma de apoiar e facilitar a criação dos PMPIs em diferentes municípios, e que teve
como base a nova edição do “Guia para Elaboração do PMPI”. O curso foi procurado por
mais de três mil pessoas interessadas, das quais foram selecionados 230 gestores
públicos, integrantes da RNPI, e alunos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
de 135 municípios de todos os estados do Brasil, entre. No processo de elaboração do
curso, em um primeiro momento foi feita a escuta de integrantes estratégicos da RNPI,
de integrantes de grupos de trabalho e de Redes Estaduais pela Primeira Infância para
investigar quais conteúdos deveriam ser enfatizados. Depois, foi feito um primeiro
desenho do curso e submetido a um time de quatro integrantes da Rede com
conhecimento aprofundado sobre o PMPI, que deram sugestões ao material.

Para definir a metodologia levou-se em consideração os princípios de aprendizagem
dialógica, as metodologias de formação fundamentadas no diálogo e na interação
desenvolvidas pelo CECIP e os desafios da EAD, como a questão da linguagem e da
evasão por exemplo. Do total de alunos, 50% concluíram o curso e receberam o
certificado, e 69% afirmar estarem trabalhando ou mobilizados a atuar na elaboração de
PMPIs em suas cidades.
Isabela convidou então uma das tutoras do curso, Renata Tavares, integrante do
Ciespi/PUC-Rio e do Comitê de Acompanhamento do PMPI do Rio de Janeiro, para falar
sobre sua experiência e visão. Renata disse que percebeu que os alunos eram pessoas
interessadas no tema, integrantes de secretarias municipais que tinham vontade de
conhecer mais sobre a pauta e que se sentiram mobilizados e informados ao longo do
curso. E pontuou que o curso proporcionou o diálogo entre realidades muito diferentes,
e também infâncias muito diversas, o que enriqueceu o conteúdo oferecido.
Em seguida, iniciou-se uma rodada de comentários de integrantes da assembleia sobre o
relatório. Ordália Almeida, anunciou que é sua primeira participação pública desde sua
posse como presidente da OMEP, e que a organização pretende apoiar a realização dos
Planos Municipais pela Primeira Infância, e renovar a parceria com nova secretaria
executiva da RNPI.
Ligia Cabral Barbosa comentou que o curso deu repercussão nacional para a causa dos
Planos Municipais pela Primeira Infância, e que formação de agentes certificados para
realizar PMPIs é muito positiva.
Djan Moreira aprovou com louvor o relatório, apontou sua satisfação com a qualidade
do conteúdo do site da RNPI, agradeceu ao CECIP pelo acolhimento a entrada da
organização Acontepi, e disse que aplaude de pé o belíssimo trabalho como secretaria
executiva.
Solidade Menezes comentou que sua entrada como secretaria executiva da REPI-PE
aconteceu durante a gestão do CECIP, quando se inteirou sobre a dinâmica da rede.
Solidade traz também dois informes, que a REPI-PE realizou com a UNCME um
seminário, que REPI tem feito o possível para participar das campanhas, e que pretende
continuar o trabalho de divulgação dos Guias para Elaboração do Plano Municipal pela
Primeira Infância.
Liliane Penello reverenciou o trabalho do CECIP como secretaria executiva, e opinou que
o CECIP deu voz às infâncias assim como, na experiência do projeto da TV Pinel, colocou
a reforma psiquiátrica na frente das câmeras.

Aprovação do relatório de gestão do CECIP 2015-2017
Em seguida, a secretaria executiva propõe que a Assembleia aprove o relatório da
gestão e inicia-se a votação. O relatório é aprovado por aclamação.
Claudius Ceccon coordena a distribuição para os participantes da minuta de uma cartamanifesto da RNPI sobre os direitos da criança em um momento de crise. Vital Didonet
introduz a importância da elaboração do documento, no aniversário de 10 anos da RNPI,
e que haverá tempo para acréscimos e discussões no dia seguinte (ver Anexo 2).
Em seguida, todos os participantes são convidados para o térreo do museu, onde está
previsto um coquetel de celebração da passagem da secretaria executiva do CECIP para
a ANDI.
Posse da ANDI-Comunicação e Direitos como secretaria executiva 2018-2020
Os participantes formaram então uma grande roda na área aberta do Museu da
República. Claudius Ceccon fez um discurso compartilhando alguns dos desafios de ser
secretaria executiva de uma rede tão grande e diversa como a RNPI, e desejando um
bom trabalho para a ANDI. Miriam Pragita agradeceu a escolha dos integrantes da RNPI,
e renovou o compromisso de realizar a secretaria executiva com dedicação e afinco. Em
seguida, Claudius entregou para Miriam um troféu com a logo da RNPI elaborado
especialmente para a ocasião.
Após a passagem do troféu, a equipe da secretaria executiva fez uma breve homenagem
pelo aniversário de Claudius Ceccon, e em seguida, aconteceu um coquetel, nos jardins
do museu.
Dia 24/11/2018
Apresentação do relatório preliminar da Avaliação Externa da RNPI conduzida pela
PonteAponte
O segundo dia de Assembleia é iniciado com uma apresentação da versão prévia da
Avaliação da Rede Nacional Primeira Infância, que está sendo realizada pela empresa
PonteAponte, com financiamento do Instituto C&A (ver Anexo 3).
Cassio Aoqui, da PonteAponte, faz a abertura da fala, introduzindo que a avaliação é
uma iniciativa do Instituto C&A que contratou a ponteAponte após uma seleção de
empresas que atuam na área, e explicou o processo de elaboração dessa avaliação, e a
etapa atual, de apresentação do Relatório Preliminar da Avaliação. Explica que a durante

a manhã será feita uma cocriação, com a Assembleia, para o Planejamento Estratégico,
que também será feita pela PonteAponte, contratada pela S.E. do CECIP.
Em seguida, Vitor Takeshi, da PonteAponte fez uma apresentação da justificativa da
contratação da avaliação. E apresentou os focos principais abordados, que são estrutura
e funcionamento da RNPI e a avaliação do trabalho da RNPI. Vitor apresentou a
metodologia usada, que é a perspectiva cartográfica, os diferentes métodos de coleta de
informações e as premissas e princípios da metodologia escolhida.
Em seguida, Vitor apresentou alguns dos resultados da avaliação. A avaliação aponta
que a Rede é potente na colaboração e aprendizagem, e possui processos estáveis e
sistemáticos. Percebe um elevado grau de heterogeneidade, e uma memória Social
forte, sobre as frentes de trabalho com que a RNPI trabalha e o montante de
conhecimento adquirido ao longo do tempo.
A avaliação aponta também que há pouca redundância na RNPI, que significa poucos
atores relevantes disputando lugares como líderes, e que a RNPI possui uma grande
capacidade de disseminação e aprendizagem dos conhecimentos. Vitor afirma também
que a RNPI apresenta uma capacidade adaptativa, com momentos de formulação
interna e momentos reativos (externos). E que sobre o ponto da confiança, percebe que
há forte percepção de confiança em alguns grupos, mas tensões com a hierarquia e a
estrutura mais rígida adquirida nos últimos anos.
Vitor apresenta uma linha do tempo da RNPI desde sua criação, e uma sistematização da
estrutura e funcionamento, e apresenta dados da análise da comunicação interna da
RNPI – que merece cuidado com excesso de informação, e necessidade de hierarquizar a
comunicação interna.
Em seguida, apresenta informações sobre o impacto da Rede, a partir das entrevistas,
trazendo exemplos de atuação, objetivos e modos de atingi-los.
Perguntas e Comentários da Assembleia
Após a apresentação, inicia-se uma rodada de comentários e perguntas. Um dos
integrantes da Rede expressou preocupação diante da avaliação e de escolhas
epistemológicas que podem guiar a avaliação. E afirma que teme que ideais teóricos
possam não dar conta do corpo vivo, atuante e delicado que é a RNPI. Acredita que a
RNPI tem respondido bem aos dissensos, que vive em um país autoritário e violento, e
que tensão é parte integrante de quem nós somos. A equipe da PonteAponte responde
que existe uma demanda por avaliação de impacto da Rede, e que a escolha pela

avaliação participativa se deu para contemplar o desejo de pensar sobre a governança e
os desafios internos junto aos integrantes.
Um outro integrante da RNPI sugere que o relatório da avaliação pondere as respostas
dos participantes com diferentes tempos de participação na RNPI.A equipe da
PonteAponte informa que vão mandar a apresentação para todo o grupo de e-mails da
RNPI, e colocam-se abertos ao diálogo e às sugestões dos integrantes.
Outro integrante da RNPI acredita que avaliação é de uma riqueza incrível, e que
materializa temas para a reflexão. Opina que muitos pontos apresentados como
‘problemas’ não são.
Um dos participantes sugere que no planejamento estratégico seja pensado o que é
ação local, ação regional e ação e compromisso de todos.
Outro participante sugere que o produto final da avaliação seja uma publicação
disponível para todos.
Planejamento estratégico
Após a apresentação sobre a avaliação, a PonteAponte realizou uma atividade de
levantamento de ideias da Assembleia. Primeiro, dividiu os presentes em grupos, e
propôs que meditassem em silêncio sobre seus sonhos para a Rede nos próximos três
anos, e sobre o que precisa ser feito para que esse sonho se realize. Após a meditação,
os participantes de cada grupo responderam conjuntamente ao desafio, com o registro
e sistematização de integrantes da PonteAponte.
Após o levantamento de ideias, a consultoria propôs uma outra pergunta e
levantamento de reflexões, sobre quais os cuidados são necessários para que os
integrantes da RNPI possam continuar e fortalecer seu trabalho. Mais uma vez, o
conteúdo dos debates foi feito no âmbito dos diferentes grupos. Os integrantes da
PonteAponte receberam as sistematizações, e informaram que incluiriam os pontos
levantados no documento do Planejamento Estratégico.
Após os debates, Amanda Vilela, da Fundação Xuxa Meneghel, lembrou a morte de
Angélica Goulart, que foi homenageada por toda a Assembleia com um minuto de
silêncio, em reconhecimento ao valor do seu trabalho e atuação na defesa dos direitos
das crianças e adolescentes brasileiros.

Informes Gerais
No fim da atividade, Maria Thereza Marcílio, da Avante, faz um informe sobre Seminário
do projeto Paralapracá.
Ana Paula Rodrigues e Amanda Villela, da Fundação Xuxa Meneghel, fazem um informe
sobre o iminente fechamento da organização. Cristina Bó, do Ciespi, sugere então que a
RNPI faça uma carta de apoio, endereçada à Xuxa, enobrecendo o trabalho da
Fundação. A secretaria executiva submete a proposta à assembleia, que aprova por
maioria.

Lançamento Relatório Técnico III Seminário Paternidades e Primeira Infância
A primeira atividade da tarde foi o lançamento do Relatório Técnico do III Seminário
Paternidades e Primeira Infância pelo GT Homens pela Primeira Infância. Aguinaldo
Campos, da Aldeias Infantis SOS Brasil, convidou os integrantes do GT presentes para a
frente da sala (Marcus Renato de Carvalho, do Aleitamento.com, Fabio Paes, da Aldeias
Infantis SOS Brasil, Norma Sá, do Promundo, Simone Valadares, do CECIP, Flavio
Debique, da Plan e Fabrício Escandiuzzi) e fez uma breve apresentação sobre o
encontro, que inovou ao falar do tema das paternidades, no plural, que incluem pais
transexuais, homossexuais e pais presidiários. Aguinaldo disse que o GT acredita na
sistematização das discussões, e informou que o relatório já está disponível no site da
Rede Nacional Primeira Infância, e que a ideia é imprimir 2 mil exemplares, que serão
distribuídos também às organizações integrantes da RNPI.
Plano de Ação da ANDI para 2018
Miriam Pragita, diretora executiva da ANDI iniciou a atividade de apresentação do Plano
de Ação para 2018 com uma dinâmica, que dividiu a plateia em duplas, e propôs uma
massagem.
Em seguida, iniciou a apresentação do plano (ver anexo 4), que explicou ser um plano de
intenções, uma vez que será acrescido com o planejamento estratégico que está em
curso. Como inovações, o plano apresenta a captação de recursos como uma nova linha
de ação, além do advocacy, comunicação e desenvolvimento institucional. Afirma que a
RNPI precisa receber apoio das empresas brasileiras, apesar da delicadeza do tema, já
que é preciso cuidar de possíveis conflitos de interesse. E agradece que já existam
financiadores dispostos a apoiar a secretaria executiva desde o seu início.

Ao longo do primeiro ano, pretende se aproximar das REPIs e das organizações
integrantes, que se façam diálogos de troca de experiências com as secretarias
executivas que precederam a ANDI.
Miriam relata sua ida em Bogotá, onde participou de um encontro de países sobre
políticas públicas intersetoriais para a primeira infância, e afirma que nenhum dos países
tem uma rede como a RNPI. E que, como secretaria executiva, pretende fortalecer as
relações da RNPI na américa latina e mundo, tendo como exemplo a participação da
ANDI em redes internacionais, como a RedeLad.
Na área de advocacy, a secretaria executiva pretende aprovar um projeto para
incidência junto aos candidatos nas eleições de 2018. Miriam afirma que outro projeto
será a criação de uma ferramenta que permita mapear a implementação e começar a
monitorar dados dos Planos Municipais pela Primeira Infância.
Em seguida à apresentação, integrantes da assembleia fizeram comentários. Patrícia
Lacerda, do Instituto C&A, sugeriu incluir no plano de ação o acompanhamento do
planejamento estratégico, que está sendo construído pela RNPI. Paula Baena, da Rede
Marista de Solidariedade, sugere que um dos temas da comunicação seja as crianças no
contexto prisional.
Marcus Renato de Carvalho, do portal Aleitamento.com, sugere que a RNPI possa
realizar um congresso ou Fórum, em que cada uma das organizações integrantes possa
apresentar os fundamentos e bases das organizações, para que seja possível trocar
conhecimentos e aprender uns com outros. Marcus Renato sugere também um projeto
de “Museu da empatia da criança”, onde o público pudesse usar roupas e vestimentas
que ilustrassem as diferentes realidades das crianças brasileiras, dando voz à elas.
Ordália Almeida, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, informa que estão
acontecendo Conferências Populares de Educação em todo o Brasil, e que o Fórum
Nacional acontecerá em abril. Ordália sugere que o conteúdo dessas conferências seja
trazido para o âmbito da rede, para que possa também fazer o monitoramento do Plano
Nacional de Educação.
Maristela Cizeski, da Pastoral da Criança, sugere dois temas para a secretaria executiva:
defender que as crianças afastadas de suas famílias originais não sejam
institucionalizadas, e sim, que sejam prioritariamente recebidas por Famílias
Acolhedoras. E que a RNPI esteja atenta às crianças estrangeiras que estão sendo
retiradas de suas famílias.

Luzia Lafitte, do Instituto da Infância, informou que aconteceu no dia anterior um
encontro do GT Silêncio, que tem identificado pontos de atenção e formulado possíveis
ações. Luzia afirma que gostariam de ter incorporado o tema no planejamento
estratégico. Ana Marcílio, da Avante, opina que a RNPI precisa garantir incidência no
Conanda e também junto ao Poder Judiciário. Ana sugere que seja criado um GT sobre o
tema das crianças encarceradas.
Vital Didonet felicita a nova secretaria executiva e que terá a tarefa de dar continuidade
e crescimento ao trabalho realizado, e que será necessário responder a novos desafios,
como monitorar leis absurdas nos municípios e estados, como as que instituem creches
noturnas e a precarização do trabalho das profissionais da educação infantil.
Solidade Menezes, da Rede Estadual pela Primeira Infância de Pernambuco, reforça a
importância do diálogo com o Poder Judiciário. Eliana Olinda, do Tribunal de Justiça do
Rio, lembra que o Marco Legal da Primeira Infância determina que os processos de
mães e pais em situação de prisão sejam priorizados. Naisandra Mota, da REPI do
Maranhão , sustenta que as redes estaduais pela primeira infância sejam fortalecidas, e
coloca-se à disposição, junto com a Plan. Naisandra também reforça o papel da RNPI na
incidência em defesa da Família Acolhedora.
Miriam Pragita agradece os comentários, e afirma desejar que Claudius Ceccon continue
contribuindo com a identidade visual da RNPI. E afirma que a posição da ANDI no
cenário político brasileiro será de diálogo propositivo.
Discussão da carta-manifesto
Vital Didonet inicia então o debate a respeito da Carta-Manifesto entregue aos
participantes no dia anterior, e sugere a aprovação. Fabio Paes, da Aldeias Infantis,
sugere que a carta identifique, no preâmbulo da carta, o projeto econômico e
desenvolvimento que está como pano de fundo, e defende que o projeto de Estado em
que a RNPI acredita esteja explicitado na carta, em um momento de fragilidade do
Estado. Fabio Paes também sugere que a carta aborde a dimensão racial dos problemas
sociais vividos por crianças, mulheres e famílias, e que reforce o resgate da participação
social e de seus mecanismos, propondo uma agenda afirmativa de mecanismos de
participação. Fabio Paes sugere também que seja mencionado que o Poder Judiciário
tem atuado fora de seu papel constitucional e é o responsável pela prisão de mulheres
mães de crianças na primeira infância, e que seja explicitada na carta todas as crianças
invisíveis, como as quilombolas, ciganas e filhas de pais e mães encarcerados. Fabio
pontua que a carta evidencie o desejo de que as cidades e espaço urbano sejam

desenvolvidos a partir da perspectiva das crianças e adolescentes, e alerta para que, no
preâmbulo da carta, não se caia no discurso da anti-política.
Djan Moreira, da Acontepi, sugere que as crianças com cardiopatia congênita sejam
incluídas entre as invisíveis, e que os conselhos tutelares sejam incluídos na lista de
participantes da RNPI. Amanda Villela, da Fundação Xuxa, sugere que, no preâmbulo, se
alerte sobre o risco de a crise política promover retrocesso na concepção e paradigma
sobre a infância.
Vilmar Klemann, da Undime, traz uma questão de ordem e afirma que qualquer
manifesto, para contar com a assinatura da Undime, precisa ser avaliado pela direção da
organização. E sugere que o texto seja finalizado, enviado por e-mail, para só então
receber adesões.
A proposta de Vilmar levanta um debate sobre se a carta precisa ser necessariamente
aprovada por consenso, ou por maioria. Há então uma votação entre duas propostas:
que a aprovação da carta seja feita posteriormente, por e-mail, ou que o documento
seja submetido à aprovação presencial da assembleia com as contribuições feitas, que
serão incluídas no texto posteriormente. A maioria da assembleia aprova a segunda
proposta, e Vital Didonet e Claudius Ceccon ficam encarregados de incluir na escrita os
pontos elencados durante o debate da carta.
Despedida do CECIP
Em seguida à discussão da carta, Maria Mostafa, Rosa Maria Mattos, Isabella Gregory,
Simone Valadares e Claudius Ceccon, integrantes da equipe da atual secretaria executiva
do CECIP, fazem breves falas de despedida, agradecendo a confiança, o carinho, e a
cooperação da RNPI.
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Anexo I: Apresentação do Relatório de Gestão da Secretaria Executiva da RNPI/ CECIP

AGENDA

Quinta-feira, dia 23/11

14h às 17h - Painel sobre a RNPI no
triênio 2015-2017 e relatório final de
gestão do CECIP
17h às 19h - Coquetel de posse da
ANDI como secretaria executiva no
triênio 2018 - 2020

Sexta-feira, dia 24/11
9h às 12h - Apresentação da Avaliação da RNPI e
atividade do Planejamento Estratégico
12h30 - Almoço
14h - Lançamento publicação “III Seminário
Paternidades e Primeira Infância”
14h15 - Plano de Ação 2018 - ANDI
15h45 - Cafezinho
16h - Acordos e encaminhamentos
17h - Encerramento

PAINEL:
LINHA DO TEMPO

RELATÓRIO

RELATÓRIO TRIÊNIO

● Desenvolvimento institucional e
Relatório Financeiro
● Comunicação
● Grupos de Trabalho
● Incidência Política
● Projetos

Desenvolvimento
Institucional

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

● Novos Membros
● Gestão de Membros
● Trabalho invisível
● Representação em eventos

Financeiro

FINANCEIRO
FINANCEIRO
Parcerias Institucionais

Porticus: 2017 (ago/dez) - CECIP / 2018 a 2020 - ANDI
Parcerias em Projetos Especiais

FINANCEIRO
FINANCEIRO

FINANCEIRO
FINANCEIRO

FINANCEIRO
FINANCEIRO

Desafios permanentes

● Manutenção / diversificação de fontes de
financiamento - proatividade na captação de
recursos para o desenvolvimento institucional e para
projetos especiais;
● Atenção às sinergias e demandas que vêm dos
parceiros da RNPI - ex. Campanha da Paternidade;
Seminário Currículo e Avaliação da EI; A Criança e
a Cidade; Campanha Criança é Prioridade;
● Elaboração e implementação de um Plano de
Sustentabilidade realista (incluído no Planejamento
Estratégico).

Comunicação

COMUNICAÇÃO
Grupos de Emails

Comunicação
Interna

Jornalistas e
comunicadores da RNPI
Site
Informativos por email

Comunicação
Externa

(Clipping e Boletim)

Facebook
Youtube
Assessoria de Imprensa

COMUNICAÇÃO

Articulação e divulgação de
conteúdos das organizações da RNPI
Produção de conteúdo
(redação de textos e matérias,
produção de vídeos e campanhas)

COMUNICAÇÃO

Comunicação ativista e com paixão,
empática e bem humorada, diversa,
com ética e respeito às crianças,
famílias e profissionais; cuidadosa
com os diferentes campos de
militância da RNPI.

Grupos de Trabalho

GRUPOS DE TRABALHO

● A participação da SE nos
GTs
● Os GTs como apoio à SE
● O funcionamento dos GTs

Incidência Política

INCIDÊNCIA POLÍTICA

● Desafios da conjuntura
● Urgência de respostas e
posicionamentos
● Cartas abertas
● Disputa de concepções de infância

Projetos

PROJETOS

● Observatório da Primeira Infância
● I Seminário de Paternidade
● Seminário Currículo e Avaliação da EI
● Plataforma A Criança e o Espaço
● Campanha Criança é Prioridade
● Curso para Elaboração do PMPI

PROJETOS

● Refletem interesse do coletivo
● Permitem aprofundar temas
● É um desafio conciliar as
atividades de rotina da SE com
ações pouco flexíveis dos
projetos

CURSO

CONTEXTO DE ORIGEM DO CURSO

CURSO

CONTEÚDO

+

METODOLOGIA

=

CURSO

CONTEÚDO

• Guia para Elaboração do PMPI
• Escuta de integrantes da RNPI
que atuam no campo
a
• 4 especialistas da RNPI
por
como consultores

METODOLOGIA

• Educação dialógica
• Estratégias:
•
•
•
•

Pequenos módulos;
Linguagem clara;
Atividades mobilizadoras de ações;
AVA de arquitetura simples e fácil de
usar;
• Comunicação próxima e constante.

DADOS

3.000
Inscritos

264
Selecionados

DADOS

230
Alunos

50,2%
Certificados

100%
Se considera apto
para elaborar o PMPI

135
Cidades

DADOS

Envolvimento na elaboração do PMPI

33%

42%

NÃO

MOBILIZADO

25%
SIM

27,3%
elaborando PMPI

CONCLUSÃO
Experiência boa a gente não esquece!
Essa ferramenta tem um
potencial de amplo alcance e é
incrível contar com uma
contribuição como esta na
construção de planos pelo Brasil
profundo a fora.
O maior diferencial foi o
tratamento que nos foi
dispensado.
Gestora da Secretaria de Cultura de Salvador - BA

CONCLUSÃO
Encontramos uma formação com
excelentes profissionais para que
pudéssemos dar o primeiro passo
e começarmos a nossa história.
Já fizemos o primeiro encontro
com a prefeita, gestores
públicos e sociedade civil,
estamos no processo do
decreto e em agendamento da
primeira reunião de trabalho.
Supervisora de Educação Infantil – Araçariguama – SP

CONCLUSÃO
Foram muitas dúvidas, mas muitas aprendizagens também.
É momento de arregaçar as mangas e colocar a mão na massa
para organizar um trabalho de qualidade frente a Primeira
Infância em nosso município.
Em 07/11 próximo apresentaremos
ao Prefeito e aos Gestores de nossas
secretarias a proposta inicial do
PMPI, fazendo articulações com a
equipe de trabalho aqui do PIM...”

Monitora do PIM – São Sebastião do Caí - RS

Anexo 2: Versão preliminar e deliberada em Assembleia da Carta Manifesto
“Prioridade à criança em tempo de crise”

REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA
MANIFESTO
PRIORIDADE À CRIANÇA EM TEMPO DE CRISE!
(minuta para discussão)
Eu preparo uma canção
Que faça acordar os homens
E adormecer as crianças
Carlos Drummond de Andrade

PREÂMBULO
A Rede Nacional Primeira Infância - RNPI, face à crise política, ética,
social e econômica que estamos vivendo no Brasil, vem alertar para as
consequências lesivas das medidas de ajuste econômico sobre a vida e o
desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes - que atingem de modo
mais agudo a Primeira Infância - e conclamar as pessoas de boa vontade,
estejam nos governos federal, estaduais, distrital e municipais ou nas
organizações da sociedade civil, profissionais e todas as pessoas
responsáveis, a proteger as crianças.
As medidas de ajuste econômico causam impacto negativo mais
profundo nas pessoas mais frágeis, que são os bebês, as crianças, os
adolescentes, as famílias em situação de vulnerabilidade social e a
população situada na faixa da pobreza. A Primeira Infância, período que
mais exige proteção e cuidado para sobreviver e desenvolver-se, é que
sofre, de forma mais profunda e prolongada, os danos das privações
causadas por uma crise econômica.
A proteção às crianças implica manter direitos conquistados e, mais
que isso, priorizar o investimento no desenvolvimento do inestimável
potencial que elas trazem ao nascer. A História já nos ensinou que esta é a
escolha correta a ser feita sempre, e mais ainda, em tempos de crise (i).
A agenda proposta pela RNPI neste Manifesto tem o objetivo de, em
meio à crise que afeta a toda a sociedade, chamar a atenção para a
proteção as crianças na Primeira Infância, o que implica cuidar também de
suas famílias, para promover condições adequadas ao seu pleno
desenvolvimento.

1

Somente dando cuidado integral à infância e à adolescência,
poderemos sair desta crise com dignidade e razões de esperança. Porque,
como diz o UNICEF sobre a Infância Ameaçada, no Relatório sobre a
Situação Mundial da Infância de 2005, “Níveis mais altos de
desenvolvimento humano beneficiarão os países que protegem os direitos
das crianças mesmo em tempos de crise” (ii).
Adiar medidas que devem ser tomadas agora, privando as crianças
de direitos fundamentais em momentos cruciais de suas vidas, significa
cometer um crime não só contra a infância e a adolescência, mas também
contra a Nação. Porque a negação de direitos fundamentais às crianças e
adolescentes, significa negar-lhes viver com dignidade e não lhes assegurar
os meios de colocar em prática seu potencial humano. O resultado é a
erosão da base sobre a qual a sociedade se funda e sustenta.

A crise e as opções para sair dela
Há consenso de que o Brasil vive uma crise profunda que mina as
estruturas sociais e as possibilidades de manter os investimentos
necessários ao país. Também há consenso de que é preciso recolocar o País
na rota do crescimento econômico para recuperar sua capacidade de
investimento e a retomada de um desenvolvimento que beneficie a todos.
Mas há fundadas críticas às medidas que vem sendo adotadas, porque elas,
ao retirarem direitos sociais, cortarem investimentos essenciais à vida e ao
desenvolvimento na infância e na adolescência, agravam ainda mais os
problemas hoje vividos.
Como lembra o UNICEF, “O dano causado por essas ameaças vai
muito além dos anos da infância e aumenta a probabilidade de que a
geração seguinte seja afetada pelas mesmas ameaças”.
Se as estatísticas de mortalidade materna e infantil, abandono,
violência, exploração, obesidade, falta de vagas em creche etc. podem
causar impacto, é importante também ver atrás dos números a
singularidade de cada criança. Os números têm rostos e nomes. Embora as
estatísticas sejam importantes para o planejamento e a localização das
ações lá onde são mais urgentes e o Estado, mais necessário, os políticos e
gestores públicos devem dialogar com as estatísticas e porcentagens como
se fossem nomes, tivessem sentimentos, expressassem frustrações e

2

realizações das políticas públicas. Cada criança é única e insubstituível. Uma
que se perde, é um mundo que se destrói, um abismo que se cava.
Na essência, as políticas sociais voltadas às crianças têm a ver com
projetos de vida, com potenciais humanos sendo desenvolvidos, com
esperanças sendo cumpridas.
Crise é sinônimo de oportunidade. Mas queremos que seja a
oportunidade de vislumbrar uma nova perspectiva de desenvolvimento
humano e social e não de retroceder em democracia, em distribuição de
renda, em inclusão social. Parece claro, no entanto, que a opção de priorizar
e privilegiar o financeiro não produtivo, que não beneficia o
desenvolvimento, mas basicamente o rentismo, em detrimento do social,
faz da crise brasileira uma oportunidade perversa para, entre outras coisas,
retirar direitos sociais e diminuir o investimento em políticas públicas que
promovem a redução da desigualdade, que atinge mais pesadamente a
Primeira Infância.
As crises passam. Já as decisões equivocadas para sair delas podem
provocar danos duradouros, ou permanentes, à vida e ao desenvolvimento
das crianças.
A quem atender? Aos credores da dívida pública, fartamente
remunerados com taxas de juros elevadas e enriquecidos à custa da
inflação que corrói o poder de compra dos mais pobres? Ou devemos
atender às crianças, para que não lhes seja negado o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao brincar, à cultura, à convivência familiar e
comunitária, à proteção social básica e especial?
Esse é o dilema: que escolha fazer?
Há um princípio basilar na Constituição brasileira que define o ponto
de partida: a Prioridade Absoluta para a garantia dos direitos da criança e
do adolescente. O texto do art. 227 da Constituição Federal não dá margem
a dúvida nem a divergências de interpretação. Esta é a única vez - e somente
para os direitos da criança e do adolescente - que ela usa essa expressão:
Prioridade absoluta. Para explicitar ainda mais, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, em seu art. 4º, indica onde e como a gestão pública deve
aplicar esse princípio. E o Marco Legal da Primeira Infância acrescenta que
essa prioridade absoluta “implica o dever do Estado em estabelecer
políticas, planos, programas e serviços para a Primeira Infância que
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atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu
desenvolvimento integral” (Lei 13.257/2016, art. 3º).
Embora este mandato constitucional pareça não ser suficientemente
convincente para uma parcela dos que tomam decisões que afetam
políticas públicas, para a Rede Nacional Primeira Infância e para o senso
comum ele é categórico e inquestionável. Os direitos da criança e do
adolescente não podem, sob nenhum pretexto, ser negados ou
postergados. Se a Nação inscreveu na sua Carta Magna que eles devem ser
assegurados com prioridade absoluta, faz uma opção clara e objetiva pelo
que considera o mais justo e necessário, básico e fundante da própria
sociedade. O congelamento por vinte anos dos recursos para as políticas
voltadas à infância e adolescência colide com aquele mandato
constitucional e quer se sobrepor a ele. Kofi Annan, ex-Secretário Geral das
Nações Unidas, lembrou que “Os países somente chegarão mais perto de
suas metas de paz e desenvolvimento se chegarem mais perto da realização
dos direitos de todas as crianças”.
As ciências que estudam o desenvolvimento infantil fornecem outro
dado relevante para fazer a escolha correta na gestão da crise. As
constatações dos diferentes campos de pesquisa sobre fatores
intervenientes na construção da inteligência, na vivência dos sentimentos,
na expressão dos afetos, na comunicação, na socialização, na constituição
do sujeito, enfim, na formação da personalidade da criança coincidem
sobre a importância fundamental do meio físico e social especialmente a
partir do nascimento e ao longo dos seis primeiros anos de vida. O potencial
genético representa apenas uma parte do que a pessoa poderá ser na vida.
O restante é constituído pela própria criança nas interações com o meio. A
qualidade do ambiente, sua riqueza heurística, sua força em convidar,
desafiar, apoiar as experiências infantis são determinantes do grau de
ativação do potencial de cada criança.
Em síntese, as estruturas da base que sustenta o edifício do
conhecimento e da ação humana são construídas na Primeira infância. É
fundamental, portanto, que o que se sabe sobre os fatores do
desenvolvimento infantil oriente as políticas e ações efetivamente postas
em prática na atenção à criança na Primeira infância.
Outro indicador para as decisões sobre investimentos públicos é
fornecido pelos estudos sobre as “taxas de retorno” nos diferentes ciclos
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da vida. Todos os grupos etários precisam e têm direito à atenção do Poder
Público. O investimento na Primeira infância apresenta um retorno muitas
vezes superior àquele feito nas etapas posteriores. Os argumentos de
James Heckman, prêmio Nobel de Economia no ano 2000, são citados à
exaustão, e continuam causando impacto onde o tema dos investimentos
públicos e desenvolvimento humano estão sendo considerados. Ele afirma:
Para quem tem o poder de decidir, deixo aqui a provocação: não investir
com inteligência nestes primeiros anos de vida é uma decisão bem pouco
inteligente do ponto de vista do orçamento. Basta usar a matemática”. E
acrescenta: “A opção pela Primeira Infância custa até um décimo (da opção
pelo sistema policial). Recaímos na velha questão: prevenir ou remediar”
(iii).
Embora nem todos aceitem esse raciocínio, é evidente que prevenir,
investindo na Primeira Infância, é a melhor opção.
O congelamento do que se destina ao social, o corte de recursos no
orçamento para programas voltados à primeira infância e a quase
inexistente lembrança das crianças nos debates sobre a crise nacional,
revelam que os dados das ciências enfeitam belos discursos mas não se
traduzem no orçamento.
Devem-se aproximar mais as ciências e as políticas públicas, o
conhecimento, a experiência profissional e as decisões governamentais.
Para isso, é fundamental ter decisão política e vontade de fazer. Os
resultados virão em consequência.

Proposta de Agenda
Ter consciência dos problemas que incidem sobre as crianças,
problemas que diminuem ou bloqueiam as chances de desenvolverem seu
inestimável potencial, é apenas ponto de partida. É imperioso agir agora,
porque a criança não pode esperar. A ela não podemos dizer “amanhã”, nos
falou poeticamente Gabriela Mistral, “porque seu nome é hoje”.
A pluralidade de Organizações que compõem a Rede Nacional
Primeira Infância abre uma ampla perspectiva dentro da qual enxergarmos
um potencial de ação estratégico. A seguir, está uma Proposta de Agenda
capaz de proteger as crianças-com-suas-famílias e promover seu pleno
desenvolvimento nas instituições. O Marco Legal da Primeira Infância só
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pode ser implementado na dimensão que o legislador lhe deu se a rede
básica de serviços de saúde, educação, assistência social, cultura,
segurança, meio ambiente saudável e proteção contra toda forma de
violência se mantiver com vitalidade e capacidade de operação tal como foi
planejada.
A Rede Nacional Primeira Infância estará sempre disposta a cooperar
(operar-com) com governos, com organizações da sociedade civil e com
pessoas que não só acreditam nesse ideal, nesse dever, nessa
responsabilidade política, como estejam decididas a agir para que as
mudanças ocorram.

1.
Pacto Federativo. A criança é da Nação. Portanto, todos
têm compromisso com ela. O “Estado”, a que se refere a Constituição
Federal, é constituído pela a União, o Distrito Federal, os Estados e
os Municípios. Por mais que o sistema federativo confira autonomia
e atribua competências próprias a cada um desses Entes, a
Constituição mantém o termo comum e abrangente de “Estado” para
a garantia, com absoluta prioridade, aos direitos da criança e do
adolescente. Portanto, nenhum Ente pode eximir-se da
corresponsabilidade coletiva. A estratégia adequada para o País dar
conta de suas responsabilidades frente aos direitos da criança é o
Pacto Federativo, que o Marco Legal da Primeira Infância sinaliza em
seu art. 8º. Cabe à União tomar a iniciativa de propor esse pacto;
2.
Revisão da Emenda à Constituição 95. A única forma de
reduzir o impacto devastador das medidas de ajuste configuradas na
EC 95/2016 sobre a vida e o desenvolvimento das crianças (que hoje
já se materializa no corte de recursos para políticas e programas
voltados à criança e na disputa interna entre programas em um
mesmo setor) é revê-la, isentando do congelamento as políticas e os
programas que atendem as crianças no primeiro ciclo da vida. Não é
sem razão que Manoel Jacinto Sarmento afirma: “A ameaça sobre a
infância está profundamente articulada com as desigualdades
sociais” (iv);
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3.
Inserção efetiva das crianças nas ações nacionais dos
ODS. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da ONU, não
serão alcançados se a infância não receber atenção mais cuidadosa
por parte dos orçamentos públicos da União, dos Estados, do DF e
dos Municípios, bem como das políticas sociais. E se não houver um
efetivo compromisso dos governos com a qualidade de vida e com o
desenvolvimento das crianças na Primeira infância. Há um claro
antagonismo entre os ODS e o congelamento por vinte anos do
orçamento da área social. Este é o ponto de partida para a opção pela
revisão da EC 95/2016, em especial no que diz respeito aos recursos
para as ações que levem ao alcance dos ODS;
4.
Implementação do Plano Nacional pela Primeira
Infância - PNPI e apoio à elaboração e implementação dos Planos
Estaduais e Municipais pela Primeira infância (PEPI e PMPI), como
forma de viabilizar a implementação de políticas, programas e
projetos que garantam a realização dos direitos assegurados na
Constituição Federal, no ECA, na Lei 13.257/16 - Marco Legal da
Primeira Infância - e demais dispositivos legais relacionados. Os
Planos pela Primeira Infância constituem-se em instrumentos
políticos e técnicos para atendimento integral dos direitos das
crianças de até seis anos de idade, de forma intersetorial. Dessa
forma, promovem intersetorialidade e significativo avanço nas
políticas públicas direcionadas à criança.
5.
Continuidade, sem cortes orçamentários, da
implementação dos eixos estratégicos da Política Nacional de
Atenção integral à Saúde da Criança – PNAISC, nos diversos níveis de
atenção fortalecendo iniciativas bem sucedidas como: Estratégia
Saúde da Família; Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis
- EBBS, ações de segurança alimentar e nutricional, promoção,
proteção e apoio ao aleitamento materno, bem como ações voltadas
à saúde mental de crianças, o cuidado as crianças com deficiência, o
fortalecimento do acolhimento familiar das crianças na Primeira
Infância e demais programas na área da saúde voltados para a
Primeira Infância. Inclui-se nessa ação o fortalecimento da
parentalidade positiva (art. 14 do Marco Legal da Primeira Infância).
Políticas de alcance universal devem conviver com as políticas de
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caráter focal, implementadas a partir de diagnósticos de
necessidades populacionais que sejam fundamentados em
parâmetros técnicos;
6.
Implementação do Plano Nacional de Educação – PNE
2014-2024, com atenção especial para a Meta 1 – universalização da
pré-escola até 2016 e atendimento de 50% das crianças de 0 a 3 anos
em creche, com a estratégia 1.2, de redução da desigualdade no
acesso às creches em função da renda das famílias; para Meta 4 universalização do ensino obrigatório para as crianças com
deficiência; para a meta 15 - ações de formação dos profissionais da
educação; para as estratégias 20.6 e 20.7 da meta 20 implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial e do Custo AlunoQualidade. Consideramos crucial também a aplicação da Base
Nacional Comum Curricular da Educação Básica (BNCC), com a
correspondente formação dos professores para fazerem a
complementação regional e local, elaborarem os novos currículos e
aplicarem adequadamente a BNCC;
7.
Reforço e ampliação das ações da Política Nacional de
Assistência Social, de forma a garantir a proteção social básica e
especial às famílias, em especial às crianças;
8.
Reforço institucional e orçamentário à Secretaria
Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA) para que
possa cumprir sua função de defesa e proteção dos direitos da
infância e da adolescência. Por ser o órgão que, entre outras ações,
mapeia os vazios de políticas voltadas à infância, articula os diversos
ministérios para agendas intersetoriais e implementa o Sistema
Socioeducativo (SINASE), seu orçamento precisa ser recomposto, sob
pena de não corresponder às suas funções;
Transformação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, em mecanismo permanente.
O Fundeb é considerado a engenharia financeira mais criativa e eficaz
no financiamento da educação básica, conjugando recursos das três
esferas – União, Estados e DF e Municípios segundo o princípio da
9.

8

solidariedade federativa. A RNPI advoga que novo Fundo, objeto de
Proposta de Emenda Constitucional, promova mais equidade na
capacidade de financiamento entre os entes da federação para que
todas as crianças tenham, de fato, acesso a um patamar mínimo de
qualidade na oferta educacional. A legislação que venha a ser
aprovada pelo Congresso Nacional deverá considerar os custos
diferenciados da matrícula em creche, superando seu atual
subfinanciamento, pois ele desestimula a necessária e urgente
criação de novas vagas em estabelecimentos de educação infantil
10. Atenção à comunicação social, promovendo o
conhecimento sobre os direitos da criança, o significado da primeira
infância, desenvolvimento infantil, a regulamentação da publicidade
direcionada à criança, bem como toda informação de utilidade
pública que contribua para a educação, a promoção da saúde e a
cidadania da criança;
11. Busca ativa das crianças ainda excluídas dos serviços
públicos de saúde, educação e assistência social. O próximo objetivo
do País, na área da Primeira Infância, deve ser a inclusão das crianças
que estão na sombra das políticas públicas, as ditas “invisíveis”. São
aquelas dos povos e comunidades tradicionais, de grande
diversidade(v). Pouco se sabe sobre elas, logo, e pouco se faz por elas
e pouco aprendemos de sua riqueza cultural e de sua contribuição
aos patrimônio do País! A justiça social nos manda trazer para dentro
da roda as que foram deixadas de fora. Vale recordar o poema de
Appolinaire, aplicando-o a essas crianças:
- Vem para a beira!
- Temos medo, disseram elas
- Vem para a beira, repetiu ele.
- Vem para a beira, falou a terceira vez
- Elas vieram... ele as empurrou.
E elas voaram.

12. Organização de espaços coletivos de lazer e brinquedo
para as crianças – O art. 17 do Marco Legal da Primeira Infância
ressalta o direito de brincar e propõe medidas concretas, facilmente
executáveis em todos os municípios: a criação de espaços lúdicos que
propiciem o bem-estar, o brincar e o exercício da criatividade em
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locais públicos e privados onde haja circulação de crianças, bem
como a fruição de ambientes livres e seguros em suas comunidades.
Carecemos de assegurar às nossas crianças a recuperação dos estilos
de vida infantil com movimento, brincadeiras, criatividade,
interações, evitando o excesso de exposição aos aparelhos
eletrônicos do mundo digital (TV, celular, tablete, videogames) e
promovendo a saúde física e mental, bem como as competências
essenciais para a vida: relacionamentos sociais, aceitação das
diferenças, linguagem, cuidados com o ambiente ao seu redor, e
muitas outras.
13. A criança e a cultura... (da fala da Clarice na Sessão
Solene da CD)
14. Promover a Cultura do Cuidado. Significado do cuidado
integral da pessoa da criança, ou as dimensões do cuidado.

Conclusão
Um dos direitos de que pouco se fala, gerador da atenção aos demais,
é o Direito ao Respeito. Respeitar cada criança como pessoa, cidadã, titular
de direitos; respeitar a infância como ciclo de vida com valor em si mesmo
e base interativa dos ciclos seguintes; compreender o significado profundo
das experiências infantis, das interações com os pares e com os adultos,
querer efetivamente que as crianças estejam bem, sejam felizes, tenham
um ambiente estimulante... tudo isso é respeitar e reconhecer a dignidade
da criança, assegurando-lhe o espaço de ser e viver em sociedade.
Exigir o cumprimento dos direitos da criança é um direito e também
um dever. Dever absolutamente prioritário, sem tergiversações nem
postergações. Se nos dizem que é um ideal impossível, nós seremos
realistas: queremos o impossível. A Constituição de nosso País não nos pede
uma coisa impossível. Se cumprirmos as condições que ela nos aponta,
passaremos do aparentemente inalcançável para uma sociedade mais
justa, menos desigual, e passaremos progressivamente a viver num País
mais desenvolvido no seu sentido mais amplo.
Não aceitamos retrocessos nos direitos das crianças e adolescentes;
insistimos no dever e na possibilidade de alcançar patamar mais alto na
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atenção integral aos direitos da criança, nos termos postos pelo Marco
Legal da Primeira Infância; queremos que o Plano Nacional Pela Primeira
Infância seja cumprido pelo Governo Federal em articulação com os
Estados, o DF e os Municípios, guiados pelos seus respectivos Planos
Estaduais e Municipais pela Primeira Infância, o que implica, não custa
sublinhar mais uma vez, na revisão da EC 95/2016, em especial no que se
refere ao congelamento dos investimentos sociais destinados às políticas
públicas que atendem os direitos da criança e do adolescente.
E aos que nos acompanham nesta declaração de compromisso com
as crianças dizemos, com o poeta Mario Benedetti, em tradução livre (vi):
“... Gosto de ti porque tuas mãos trabalham pela justiça
(....)
Gosto de ti por teu olhar, que vislumbra e semeia futuro
(....)
Gosto de ti porque tua boca sabe gritar rebeldia
(....)”

A Rede Nacional Primeira Infância expressou essa concepção no
Plano Nacional pela Primeira Infância ao dizer: “A ambivalência da infância
– presente e futuro – exige que cuidemos dela agora pelo valor da vida
presente e que ao mesmo tempo mantenhamos o olhar na perspectiva do
seu desenvolvimento rumo ao sentido pleno do seu projeto de existência.
Para as crianças, mais importante do que preparar o futuro é viver o
presente, viver agora e na forma mais justa, plena e feliz” ( vii).

Assembleia Geral da Rede Nacional Primeira Infância
Rio de Janeiro, 24 e novembro de 2017

i

UNICEF. Situação Mundial da Infância, 2005 – Infância Ameaçada. Disponível em:
https://www.unicef.pt/docs/smi2005.pdf
ii
Idem, ibidem
iii
HECKMAN, James. James Heckman e a importância da educação infantil. Entrevista concedida a Mo
nica Weinberg, Revista Veja, 22 de setembro de 2017.
iv
SARMENTO, Manoel Jacinto. O legado da infância na modernidade. Em:
www.curriculosemfronteiras.org/vol6iss1articles/sarmento.pdf
v
Povos Indígenas, Quilombolas, Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de coco-de-babaçu,
Comunidades de Fundo de Pasto, Faxinalenses, Pescadores Artesanais, Marisqueiras, Ribeirinhos,

11

Varjeiros, Caiçaras, Praieiros, Sertanejos, Jangadeiros, Ciganos, Açorianos, Campeiros, Varzanteiros,
Pantaneiros, Geraizeiros, Veredeiros, Caatingueiros, Retireiros do Araguaia. Conforme definição do
Decreto nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, os Povos e Comunidades Tradicionais são: "Grupos
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e
práticas gerados e transmitidos pela tradição".
vi
BENEDETTI. Mario. Poemas del Alma. Te quiero. “.. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia
(…) Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro (…) Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía
(.)”. Em: https://www.poemas-del-alma.com/te-quiero.htm
vii
Rede Nacional Primeira infância - RNPI. Plano Nacional pela Primeira Infância 2010-2022. Brasília,
2010. Disponível em: www.primeirainfancia.org.br

12

Anexo 3: Apresentação do Relatório Preliminar da Avaliação Externa (PonteAponte)

REDE NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
AVALIAÇÃO GERAL + PLANEJAMENTO
21-23 DE NOVEMBRO DE 2017

BEM-VINDXS!!!

desenvolvido para:

•

9h - Caminho do Planejamento

•

9h30 – Apresentação Avaliação

•

10h30 – Roda dos Sonhos

•

10h50 – Compartilhamento dos Sonhos

•

11h30 – Cuidar do Cuidador

•

11h50 – Fala final equipe ponteAponte

•

12h - Encerramento

Foto: Renato Stockler

AGENDA DO DIA

Processo – avaliação + planejamento
•
•

Participativa
Cartográfica

Alinhamento pAp +
IC&A >> Cocriação
do desenho da
avaliação - GT + pAp
(ago-set)

Campo: questionário,
grupos focais (GT /
REPI), obs. não part.,
dados secundários,
consultas pontuais GT +
SE (set-nov)

Relatório preliminar
(dez)

Criação GT
Avaliação + TdR
>> Pré-definição
de perguntas
avaliativas – GT
(... – jun)

Avaliação

Relatório preliminar +
apresentação na
Assembleia (GT + GG +
plenária - nov/17)

Colheita de feedbacks
+ relatório final (PPT +
DOC + sumário)

Reflexão da
avaliação
como base
para
planejamento

Cocriação com a
Rede na
Assembleia (GT +
GG + plenária –
nov)

Planejamento

Questionário +
documento
cocriado + encontro
de alinhamento
(jan/fev)

Planejamento final
com teoria da
mudança +
templates (fev)

AVALIAÇÃO GERAL – estrutura e funcionamento

Apresentação: por que se avaliar neste momento?
• Cenário externo + ambiente interno
• Oportunidade histórica: olhar para si

Estrutura e funcionamento
Autoavaliação interna
Foco em membros RNPI

• Dois focos principais:

Avaliação do trabalho
Percepções de resultados e
impacto
Membros + especialistas
externos

Metodologia utilizada
• Perspectiva cartográfica
• Métodos mistos
Encontro de cocriação (GT)
Questionário online (120)
Grupos focais (2 x 8)
Observação não participante
(eventos + grupo de email)
• Dados secundários

•
•
•
•

• Triangulação
• Premissas

Análise quantiquali
Teoria da
Resiliência

Visão sistêmica

Envolvimento dos
stakeholders

AVALIAÇÃO:
9 PRINCÍPIOS
METODOLÓGICOS

Análise
multissemiótica
do discurso

• Participativa
• Útil (tomada de decisão)
• Subsídio ao planejamento

• Sistematização do processo (apêndices)

Avaliação como
parte do
processo de
impacto social

Análise
quadrimembrada

Abordagem
culturalmente
sensível

Investigação
apreciativa

Resultados – Estrutura e funcionamento da RNPI
• Chamado do grupo – desejo latente
• Situada no contexto: crise brasileira
• Análise quadrimembrada
•
•
•
•

Identidade pAp + Assembleia
Relações
GT
processos vitais
Recursos

• Considerável grau de vitalidade e
efetividade, interações, módulos,
processos e recursos
• Processos previsíveis e sistemáticos

PARA REFLETIR E AGIR...
Temos uma visão diferente da percepção dos membros da Rede que estruturaram
conosco este trabalho: avaliamos que a identidade da RNPI, na análise
quadrimembrada, parece fragilizada, uma vez que acolhe uma vasta diversidade de
atores e enfrenta um momento em que decisões tomadas pelo grupo gestor começa a
gerar atritos e uma percepção de não pertencimento ou não participação efetiva por
seus próprios membros.
O aspecto da incidência política em todos os níveis de governo parece permanecer um
consenso, já outros aspectos de sua atuação podem começar a criar efeitos de
desagregação, tais como o funcionamento dos GTs, o acolhimento de novos membros
e a visão compartilhada mais refinada a respeito do que seria defender os direitos na
primeira infância. São elementos essenciais de se discutirem proximamente.

Resultados – Estrutura e funcionamento da RNPI
• Gestão adaptativa – 6 critérios
Heterogeneidade

Confiança

Memória social

• Heterogeneidade
• Elevado grau
• Deve ser acolhida e promovida
• Risco de espirais de silêncio minoritárias

• Memória social
Capacidade
adaptativa

Redundância

• Redundância
Aprendizagem

Fonte: Örjan Bodin

• Membros mais engajados e ativos
• Disseminação de conhecimento x reação aos
eventos rápida da sociedade
• Muitos atores relevantes
• Pioneiro + baixo engajamento nos GT

Resultados – Estrutura e funcionamento da RNPI
• Gestão adaptativa – 6 critérios
Heterogeneidade

Confiança

Memória social

• Aprendizagem
• Grande capacidade de disseminação
• Novo membros + dimensão geográfica/temática
• Esfera municipal

• Capacidade adaptativa
Capacidade
adaptativa

Redundância

Aprendizagem

Fonte: Örjan Bodin

• Novos conhecimentos, linguagens e gêneros
textuais
• Incapacidade de equilibrar movimentos
endógenos e exógenos

• Confiança
• Muito forte – SE / GT / REPIs
• Demandas top-down – valores divergentes

Resultados – Estrutura e funcionamento da RNPI
• Gênese histórica >>>
• GT: sinergia inicial –
ápice – emergencial
• Caso exemplar de
colaboração em rede
intersetorial
• REPIs: matizes distintas
(menos desvitalizados)
• Repensar GTs e REPIs?

Resultados – Estrutura e funcionamento da RNPI
• Comunicação interna da Rede: necessário cuidado – excesso de informação e
comunicação como principal ponto negativo da RNPI
• Olhar para quais processos podem ser reduzidos, otimizados ou priorizados –
hierarquizar a comunicação interna

Efetividade da
comunicação
interna

Resultados – Estrutura e funcionamento da RNPI
• 80 dias observados /+ 300 mensagens de e-mail disparados /+ 600 respostas

Resultados – Estrutura e funcionamento da RNPI
• 80 dias observados /+ 300 mensagens de e-mail disparados /+ 600 respostas

AVALIAÇÃO GERAL –
resultados

Foto: Renato Stockler

Resultados – Avaliações internas e externas
• Visão de impacto coletivo (ondas de transformação social), polaridades e alianças
intersetoriais estratégicas
• Dentro das prioridades cocriadas com a Rede, buscamos levantar percepções
internas e externas à Rede sobre os resultados alcançados, de modo a subsidiar a
tomada de decisão

Pode-se afirmar categoricamente que os membros da RNPI têm clara
percepção da importância de sua participação em momentos decisivos
que começaram a dar visibilidade a uma temática até pouco tempo
atrás “escondida” na/pela sociedade: a primeira infância.

Base: 100 respostas

Impacto da Rede
Atuação nas esferas federal, estadual e municipal; nos poderes executivo, legislativo e judiciário
Nota-se percepção de maior efetividade em todas as esferas federais; Judiciário com maior número de “não sei” em todas as esferas e menor número de respondentes
dizendo que atuação é muito efetiva. Legislativo Federal foi único que não teve nenhum voto de “atuação nula”.

Executivo
Muito efetiva

Legislativo
Pouco efetiva

Judiciário
Nula

Não sei responder

Advocacy – advogar em uma causa (PI)
- Representações/ participação em reuniões
- Posicionamentos/cartas/notas técnicas
- Articulação/ mobilização
- Monitoramento
- Assessoria
- Incidência

Resultados – Avaliações internas e externas
• Faltam elementos concretos para se avaliarem efetivamente todos os resultados
alcançados (carência de organização e sistematização nos processos inerentes à
Rede para implementar projetos)
• A falta de sistematização acaba prejudicando a gestão do conhecimento e, mais
importante, a avaliação de seu impacto
• Esse conhecimento dá pistas para uma ação estratégica efetiva da RNPI.

Base: 23 respostas

Resultados – Avaliações internas e externas
Trechos de comentários de respondentes

Projetos deveriam ter sido avaliados para que essa resposta fosse precisa”.
“Embora eu conheça todas essas iniciativas, não disponho de avaliação quantitativa nem qualitativa de algumas delas que me
permita sem preciso no julgamento”.
“Todo projeto da Rede é muito importante. Temos um país enorme, com diversas características e necessidades, e alguns projetos
têm andamento ímpar em alguns lugares ou regiões. Tenho dificuldade em comentar”.
“Essas ações na experiência que temos é que são pontuais no momento de lançar ou iniciar determinado tema ou situação, mas
são sistemáticos por possibilitar utilizá-los como meio de fundamentar a implementação nas realidade locais”.
“É um material importante, porém não conheço seu alcance ou medidas efetivas que foram tomadas nas instâncias de que
participo que tenham sido apoiadas nele”.
Algumas ações poderiam ser mais sistematizadas para garantir alcance dos objetivos, por exemplo, ações mais organizadas para
fomento à implementação do marco legal da primeira infância. A polarização política enfraqueceu a coesão da Rede, paralisando a
integração de esforços e, assim, perdendo oportunidades de ação. (membro)

Objetivos
da RNPI

Base: 100 respostas

Base: 100 respostas
177 objetivos citados

Objetivos e formas de alcançá-los
Maneiras de atingir os objetivos

Objetivos

Número de
citações

Articulação de atores para PI/ atuação em Rede

49

Promover e/ou garantir direitos da PI

38

Advocacy

31

Produção/ disseminação de conhecimento

21

Ampliar consciência para PI/ dar visibilidade

16

Outros

13

Elaboração/ implementação de políticas públicas

5

Capacitação de atores para PI

4

articulação de atores/ ações/ organizações
advocacy
comunicação/ divulgação da causa
por meio de sua estrutura (GG, SE, GTs, Assembleia)
organização e participação em eventos sobre o tema
geração e disseminação de conhecimento
atuação em rede
troca de informações e experiências
outros
promovendo espaços de discussão e diálogo
capacitação de atores
incentivo à elaboração de PMPIs
realização de projetos/ ações
monitoramento do governo e das políticas públicas
posicionamento

Número de
citações

50
41
25
16
16
16
15
14
13
8
7
5
5
3
3

Impacto da Rede
O quanto a Rede está conseguindo atingir os objetivos

Base: 95 respostas

Base: 55 respostas
104 justificativas

Impacto da Rede
Justificativas para resposta SIM – a Rede está conseguindo atingir seus objetivos

Justificativa

Articulação de diversos atores/ organizações
Visibilidade e propriedade para PI
Reconhecimento
Outros
Advocacy
Avanço no número de membros
Produção e disseminação de conhecimento
Aprovação do Marco Legal PI
Objetivos são atingidos
Realização de projetos/ações efetivos
Conseguiu pauta/ espaço para discussão
Atuação nacional
Vem se fortalecendo com o tempo

Número de
citações

16
13
12
11
10
9
8
5
5
5
4
3
3

Para categoria “Outros” foram colocadas justificativas citadas entre 1 e 2
vezes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanha de perto transformações sociais e políticas
Avanços são conseguidos aos poucos
Capilaridade
Comunicação ótima
Falta de avanço nos municípios
Movimento que estabelece entre os membros
Ofereceu subsídios para Política SP Carinhosa
Planos municipais PI
Presença e atividade em fóruns de discussão
Vem fortalecendo trabalho de capacitação de atores
Diversidade contribui

Base: 36 respostas
53 justificativas

Impacto da Rede
Justificativas para resposta Rede está conseguindo atingir PARCIALMENTE seus objetivos
Justificativas

Número de citações

Outros
Falta de divulgação
Ainda há margem para maior protagonismo
Crise política dificultou o trabalho

13
6
5
5

Falta de participação/ interação/ integração entre organizações da
Rede

5

Pouca incidência nas esferas estadual e municipal/ necessidade
de "capilarizar" a Rede

5

Complexidade oriunda da diversidade (temas, tamanho, local de
atuação)

4

Dificuldade deste tipo de trabalho no Brasil

2

Falta de abertura e canais de diálogo com público externo

2

Falta de atuação/ divulgação sobre temas específicos

2

GTs: falta de suporte e/ou necessidade de avaliar atuação

2

Estamos aprendendo a atuar em Rede

2

Para categoria “Outros” foram colocadas justificativas citadas
apenas 1 vez:

• Agenda complexa e abrangente
• Desafio de monitorar desdobramento das ações nas 3
instâncias do governo
• Falta de ação por parte dos políticos
• Falta de sistematização
• Falta sensibilização da sociedade em geral com o tema
• Faltam ações mais organizadas para implementar projetos/
iniciativas
• Percebe impacto em âmbito municipal
• Maior incidência em âmbito nacional
• Necessidade de avaliação e pesquisas para melhorar atuação
• Necessidade de melhor articulação
• Polarização política enfraqueceu a Rede
• Resultados são observáveis
• Falta de abertura em determinados espaços para atuação da
Rede

Base: 91 respostas
161 desafios citados

Impacto da Rede
Desafios de se atuar em Rede no Brasil hoje/ desafios da RNPI
Desafios
Aprender a trabalhar em Rede

Número de
citações
37

Outros
Falta de recursos/ sustentabilidade da Rede e de
seus membros
Crise no cenário político/ Contexto preocupante

25

Conquistar maior visibilidade/prioridade para PI

13

Construção de consensos

10

Dimensão/diversidade do país

10

Desafios para efetivar advocacy

9

Ampliar a participação dos membros

7

Articulação/ diálogo com atores externos

6

Ampliar atuação/ abrangência

4

Maior capilaridade em estados e municípios

3

Manutenção da atuação/ da autonomia

3

18
16

Para categoria “Outros” foram colocados objetivos citados de 1 a 2 vezes:

• Cuidar melhor da entrada dos
membros na Rede
• Dedicação exclusiva de pessoas
para a Rede
• Profissionalização
• Ter mais agilidade na atuação
• Ter uma boa comunicação
• Acesso a meios de comunicação em
massa
• Atuar em comunidades vulneráveis
• Aumentar divulgação
• Cocriação com atores envolvidos
• Colaboração com o ECA
• Conflitos de interesses entre
necessidade das crianças e da
classe política/ empresarial
• Conquistar apoio dos gestores

• Conquistar investimento para PI
• Conscientizar empresários
• Conseguir atender às demandas
(quantidade e diversidade)
• Desenvolver práticas pedagógicas de
qualidade
• Disposição dos parceiros
• Excesso de informações
• Incompreensão da importância do
trabalho em rede
• Interrupção de processos de articulação
• Não sabe
• Não vejo desafios, vejo mais
potencialidades.
• Posicionamentos mais efetivos

Base: 91 respostas
161 desafios citados

Impacto da Rede
Desafios de se atuar em Rede no Brasil hoje/ desafios da RNPI

Aprender a trabalhar em Rede

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender a lidar melhor com a diversidade/ divergências (9 citações)
Compartilhamento de informações
Atuação conjunta
Construir sentimento de pertencimento
Continuidade do trabalho
Cuidado para que transição de profissionais não fragilizem implantação de projetos
Definir melhor temas de interesse
Efetivar a atuação em Rede
Fortalecimento de organizações pequenas
Efetivar objetivos
Manter foco
Planejamento de médio/ longo prazo
Priorização de temas
Saber lidar com pessoas/ organizações que desejam se sobressair
Integração de atores
Polarização político-partidária e competição entre instituições em vez de cooperação

Construção de consensos:

Alcançar consenso em temas polêmicos, que envolvem
concepções ou visões políticas; manter a unidade no
essencial, admitindo divergências no secundário, sem
descontentar ou afastar, sem provocar cisões ou mágoas,
mas elevar a todos acima das divergências considerando o
essencial na atenção à criança. (membro)

Base: 95 respostas

Impacto da Rede
Concordância em relação a frases relacionadas ao impacto e atuação da RNPI

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Não sei responder

Base: 98 respostas

Impacto da Rede
Questões relacionadas acervo

“Nem sabia que o acervo era disponível, onde?”
Membro RNPI

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Não sei responder

Base: 92 respostas

Impacto da Rede
Como aumentar abrangência e impacto?
Sugestões
Ampliar capilaridade em Estados e Municípios
Outros
Fomento à formação e funcionamento de REPIs
Aprimorar a relação/diálogo/articulação entre
membros
Comunicação: mais visibilidade ao trabalho da
rede
Advocacy mais efetivo
Ampliar articulação de atores/ outras redes
Atuação de forma mais estruturada/ processos
de gestão
Descentralização da rede
Foco na elaboração dos PMPI
Não sabe/ n/a
Definir atuação dos GTs
Capacitação de atores
Captação e distribuição de recursos
Promover Seminários/ eventos
Ampliar áreas de atuação

Número de citações
36
25
12
12
11
7
7
7
5
5
5
3
2
2
2
2

Para categoria “Outros” foram colocados objetivos citados 1 vez:

• Ampliar compartilhamento de
informações
• Ampliar participação em fóruns e
GTs do Governo
• Aproximação com Universidades
• Ativistas remunerados nos estados
• Aumentar a visibilidade do Marco
Legal
• Aumentar número de assessores
"de peso", como Vital e Luzia
• Co-criar soluções com públicos de
interesse
• Ser mais propositiva
• Temas ODSs estruturando a rede
• Ter mais vontade política
• Ter menos preconceito
• Trabalho árduo

• Equipe exclusiva para SE
• Expansão da Rede
• Funcionários com dedicação
exclusiva nos municípios
• Maior articulação com a Região
Norte
• Mais encontros presenciais
• Mais trabalho de base e nas bases
• Mobilizar secretarias da Educação
• Não há abertura para diálogo em
determinados locais
• Orçamento PI
• Participação em entidades de
classe
• Pressão
• Rede como grife a ser reconhecida
• Sempre é possível melhorar, mas já
está muito bom

Sonhos
para o
futuro

73 respostas

MUITO OBRIGADXS!

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e abertos
a realizar quaisquer adaptações que se façam necessárias, no
espírito de parceria da ponteAponte!

Cássio Aoqui
cassio@ponteaponte.com.br
11 99331-0824

Denise Dalmarco
dsofiatti@yahoo.com.br
11 99693-8580

Vitor Takeshi Sugita
vitortakeshisugita@gmail.com
11 96999-4950

Talita Montiel
montiel_talita@gmail.com
11 99197-4404

Casinha 161
contato@ponteaponte.com.br
11 3052-2467

Casinha 161
Rua Prof. João Marinho, 161
Paraíso, São Paulo

Anexo 4: Apresentação Plano de Ação 2018 (ANDI)

Boa Tarde!

PLANO DE AÇÃO 2018
Assembleia Ordinária
23 e 24 de novembro de 2017

PLANO DE AÇÃO 2018
Linhas de ação

Desenvolvimento
Institucional

Advocacy

Captação

Comunicação

Desenvolvimento Institucional
Avaliação e Planejamento estratégico (ponteAponte)
• Conhecer os resultados da avaliação
• Participar na elaboração do Planejamento Estratégico
Modelo de governança
• GTs
• Política de e-mails
• Revisão do regimento?
Assembleias ordinárias 2018 (primeiro e segundo semestre)
• Pré-definir datas
Conhecer as organizações da RNPI e as REPIs*
• Visita a organizações das 5 regiões do país

Desenvolvimento Institucional
Transição da Secretaria Executiva do CECIP para a ANDI
• Mudança da sede
• Mudança do acervo
• Tira dúvidas cotidianas
• Apoio técnico
• Compartilhamento de experiências

Desenvolvimento Institucional
Ações Contínuas
• Inserção de novas organizações na RNPI
• Busca ativa de organizações para garantir a representatividade de todos os estados
• Articulação com parceiros nacionais e internacionais
• Representações institucionais
• Estabelecimento de novas parcerias nacionais e internacionais
• Contato constante com o GG
• Acompanhamento e apoio da atuação dos GTs
• Articulação com REPIs
• Gestão da informação e da memória da RNPI
• Acompanhamento dos ODS relacionados à Primeira Infância

Advocacy
• Campanha Eleições 2018
- Carta de compromisso
- Guia (reimpressão)
- Envio do Guia para candidatos
- Articulação com os comitês de campanha dos candidatos
• Acompanhamento das iniciativas de lei no Congresso
• Acompanhamento das ações do Executivo
• Elaboração de Cartas, Manifestos, Notas

Comunicação
Ações Contínuas
• Produção de informativos virtuais
• Atualização do site e redes sociais
• Intensificação do contato com a imprensa
• Dar continuidade à articulação dos comunicadores da Rede
Outras ações
• Apoio a campanhas organizadas por outras redes e instituições sobre temas
importantes e urgentes referentes à Primeira Infância (mais atenção às crianças das
populações tradicionais: quilombolas, indígenas, ribeirinhas, ciganas)
• Realização de oficinas de qualificação para jornalistas
• Mapeamento dos jornalistas que cobrem Primeira Infância nos veículos impressos, TV,
rádio e Internet
• Construção de um banco de fontes temático sobre Primeira Infância

Captação
O que temos para começar
• Porticus
Captação
• Visitas a atuais e novos parceiros
- Curso à distância
- Impressão do Guia
- Campanha Eleições 2018
- Desenvolvimento de ferramenta para mapear a implementação dos PMPIs
- Visitas de articulação e representação institucional
• Edital União Europeia (co-proponente junto à Ciranda 2030)
Modelo de sustentabilidade
• Criação de um modelo de sustentabilidade para a RNPI

Obrigada pela presença e

boa viagem!

Anexo 5: Listas de presença

