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PERGUNTAS ESTRATÉGICAS: 
 

Qual a nossa estratégia de incidência  
como coletivo? 

Como acompanhar nossos resultados,  
saber se estamos no caminho desejado? 

Que modelo organizacional nos  
impulsionará neste novo ciclo? 

Do que queremos cuidar 
no nosso modo de fazer e de ser rede?
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1. QUAL A NOSSA ESTRATÉGIA 
DE INCIDÊNCIA COMO COLETIVO?

Nós, da Rede Nacional Primeira Infância - RNPI, somos um foro de 
articulação de organizações que atuamos na proteção, promoção e 
garantia dos direitos de crianças de 0 a 6 anos de idade.  Nascemos em 
2007, com cerca de 17 organizações. Hoje, somos mais de 200. 

Ao longo dessa década, obtivemos muitas conquistas que merecem 
ser celebradas, como a participação na construção e no processo de 
aprovação do Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI) e do Marco 
Legal da Primeira Infância (MLPI). No entanto, novos desafios aparecem. 
Dentre os priorizados por nós, a partir da Avaliação Participativa realizada 
durante o segundo semestre de 2017 e das indicações da Assembleia de 
Primavera, em novembro de 2017, podemos citar:

• Ausência de estratégias claras para fortalecimento das redes  
estaduais e planos municipais (REPIs e PMPIs);

• Os movimentos de escuta internos, entre nós – membros da Rede –,  
estão fragilizados; externamente, vivemos um cenário conturbado e, com 
a alta demanda por influenciar políticas públicas e a mídia, percebemos 
a necessidade de um maior dinamismo. Nesse sentido, é necessário 
equilibrar os movimentos endógenos e exógenos da Rede;

• Nosso crescimento acarreta dificuldades em promover o intercâmbio  
de saberes entre todos os membros, agravadas por desconhecermos  
as características de todos e não termos uma estratégia clara de gestão 
de conhecimento; 

• Ausência de métricas para monitoramento e avaliação das ações 
mensuráveis;

• Falta de processos avaliativos das dimensões qualitativas das ações e  
de seus resultados.

Foto: Kelley Bozarth @ Unsplash.com
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Nesse contexto, o CECIP - Centro de Criação de Imagem Popular, que 
esteve à frente da Secretaria Executiva no último triênio, logrou obter 
financiamento para a construção coletiva deste plano, a qual se deu de 
forma participativa e tem como objetivo ser um direcionador estratégico 
para a rede nos próximos três anos (2018-2020). 

Atualmente, temos como visão ser reconhecida como espaço de diálogo 
plural, diverso e referência na defesa e promoção dos direitos das crianças 
e de sua participação nos assuntos que lhe dizem respeito. Pretendemos, 
até 2022, ter o Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI) referenciado 
nas políticas públicas das esferas federal, estaduais, distrital e municipais.

Vale lembrar que esta é a visão e missão, por ora acordada na rede 
e divulgada no nosso site. No entanto, a partir da nossa trajetória da 
última década e a vivência desses últimos dois processos de avaliação e 
da Assembleia de Primavera, este documento traz uma nova proposição 
de visão e missão que ainda precisa ser validada em assembleia para ser 
substituída e divulgada amplamente.

Nosso aspecto central é o advocacy, entendido por: “as efetivas 
negociações políticas e interações com representantes do Estado em 
suas respectivas esferas de atuação (assembleias, consultas, votações, 
deliberações etc.) para mobilizar forças, no sentido de impedir que um 
projeto de lei (que prejudicaria um direito da criança) seja aprovado ou 
colaborar para que leis e diretrizes que favoreçam os direitos da criança 
sejam implementadas”1. O ciclo do trabalho de advocacy, apresentado no 
Relatório de Avaliação, está composto por três fases principais: 

1. Definição reorganizada à partir do conceito que consta  no Relatório de Avaliação, elaborado 
entre dezembro 2017 e janeiro de 2018 pela ponteAponte sob coordenação do GT Avaliação e 
do Instituto C&A, financiador da iniciativa.

1. CONSCIENTIZAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO:  
Identificação do Problema, Articulação e Mobilização, Visibilidade; 
2. ADVOCACY:  
Plataformas e Programas, Advocacy Propositivo, Advocacy Preventivo;
3. IMPLEMENTAÇÃO/INCIDÊNCIA:  
Implementação, Capilarização, Monitoramento e Avaliação.

A.1
Identificação 
do problema

A.2
Articulação

e mobilização

A.3
Visibilidade

B.1
Plataformas e 

programas

B.3
Advocacy

propositivo

C.1
Implemen-

tação

C.2
Capitalização

C.3 Avaliação 
e Monitora-

mento

B.2
Advocacy  
de defesa  

ou prevenção

1. QUAL A NOSSA ESTRATÉGIA 
DE INCIDÊNCIA COMO COLETIVO?
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O conceito de advocacy e o ciclo que apresentamos acima precisam ser 
revisitados por nós e amadurecidos, entre todos os membros, durante 
as assembleias gerais. A definição aqui descrita somente representa uma 
primeira base para a conversa posterior que precisamos fazer.

Na área de advocacy, para o próximo triênio, elegemos, como um de 
nossos principais focos, a capilarização em nível nacional (item C.2), por 
meio do fortalecimento local das Redes Estaduais da Primeira Infância 
(REPI) e do apoio à implementação dos Planos Municipais Primeira 
Infância (PMPI). 

2. Teoria de Mudança é uma metodologia de planejamento, participação e avaliação, utilizada 
no campo social para guiar mudanças sociais. Define objetivos de longo prazo e um caminho 
estratégico para alcançá-los. Organiza a lógica dos resultados esperados no curto, médio e 
longo prazos, a partir de recursos plausíveis e disponíveis, baseados em evidência. É a tese de 
mudança de uma organização/ iniciativa.

3. Lembrando que não se trata exclusivamente de pesquisas científicas ou acadêmicas; incluem-
se aqui sistematização de práticas e promoção desses aprendizados na rede, além de informes e 
relatórios baseados no monitoramento e status das políticas públicas atuais.

Neste novo período, em que teremos como Secretaria Executiva a ANDI, 
sentimos a oportunidade de refinar e realinhar, entre os membros, de 
maneira ampliada, a nossa estratégia de incidência como coletivo que 
busca um impacto cada vez mais assertivo, relevante e amplo. Para isso, 
representamos esta estratégia no formato de uma “Teoria de Mudança”2 
que segue abaixo para ser validada pelos membros da Rede na primeira 
Assembleia de 2018.

Ressaltamos que a Teoria de Mudança foi elaborada a partir do trabalho 
de cinco meses de Avaliação da Rede, bem como de consultas específicas 
com esse fim, na nossa Assembleia de Primavera (com coordenadores 
de GTs e o GG) e, posteriormente, sob validação do CECIP e da ANDI. 
Acreditamos que a Teoria de Mudança será uma forma simples e clara de 
apresentar o “O QUE”3 fazemos para o público externo.

1. QUAL A NOSSA ESTRATÉGIA 
DE INCIDÊNCIA COMO COLETIVO?
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TEORIA DE MUDANÇA
RNPI

COLABORAÇÃO DIÁLOGO ENGAJAMENTO 
ATIVO

PRESSUPOSTOS

PRINCÍPIOS

MISSÃO

VISÃO

ESPÍRITO 
DEMOCRÁTICO

RESPEITO À 
AUTONOMIA DIVERSIDADE 

ARTICULAR E MOBILIZAR ORGANIZAÇÕES, PESSOAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA GARANTIR OS DIREITOS DA CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA.

Uma sociedade em que a criança, de 0 a 6 anos, é prioridade absoluta.

A criança é um sujeito 
de direitos 

A garantia dos direitos da 
criança deve ser prioridade 
absoluta da família, 
sociedade e Estado

Há diferentes infâncias: 
indígena, negra, 
quilombola, ribeirinha, 
rural, urbana, e seus 
segmentos

As políticas públicas devem 
considerar a criança como 
sujeito integral e atendê-
la na sua globalidade e 
peculiaridade

A família, a comunidade 
e a rede de atenção são 
instâncias fundamentais 
para o desenvolvimento 
integral da criança

A criança deve ser 
protegida de todas as 
formas de violência ou 
violação de seus direitos 

A promoção e defesa dos 
direitos de crianças da 
Primeira Infância compõe 
uma articulação com outras 
agendas relacionadas às 
crianças e adolescentes

AÇÕES

Produção e 
disseminação de 
conhecimento

Fomento e 
fortalecimento 
de redes

Realização de ações 
de mobilização para 
participação social

Realização de 
campanhas de 
comunicação

Articulação política 
para incidência em 
políticas públicas

Capacitação de 
profissionais do campo 
da Primeira Infância

RESULTADOS

Pesquisas e sistematizações 
publicadas e amplamente 
divulgadas

Corpo de profissionais 
qualificados para atuar 
pela Primeira Infância

Leis, diretrizes e programas 
que garantam os direitos 
da criança promovidos

Maior cobertura de 
qualidade da mídia sobre o 
tema da Primeira Infância

Promoção da participação 
efetiva das crianças e 
famílias na formulação das 
políticas públicas

Redes estaduais, nacionais 
e internacionais formadas 
e ativas

IMPACTOS

Campo da Primeira 
Infância fortalecido 
com profissionais mais 
qualificados

Marco Legal da Primeira 
Infância traduzido em 
políticas públicas

População mais bem 
informada sobre o tema da 
Primeira Infância

Segmentos expressivos da 
população mobilizados 
para participar das 
discussões ligadas à 
Primeira Infância

Organizações da sociedade 
civil articuladas para agir 
coletivamente pela Primeira 
Infância

Sociedade e tomadores 
de decisão com acesso a 
conhecimento qualificado 
sobre a Primeira Infância
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Se esta é nossa Teoria de Mudança, como saber se estamos no caminho 
desejado? E como acompanharemos os resultados? Quais indicadores vão 
nos dar pistas disso? Que metas podemos propor para este ciclo 2018-2020? 

Criamos essa matriz de indicadores e metas a partir da Teoria de Mudança 
para poder acompanhar nosso progresso em relação a nossa visão e 
missão. Caberá à Secretaria Executiva garantir a colheita das informações 
necessárias para um acompanhamento semestral dos indicadores abaixo 
– possivelmente com apoio do Grupo Gestor. Vale lembrar que os 
indicadores e resultados aqui apresentados estão baseados na premissa 
de que nós trabalharemos na promoção dos eixos e não atuaremos na 
implementação dos mesmos, diretamente.

2.  COMO ACOMPANHAREMOS  
NOSSOS RESULTADOS?

Foto: Abigail Keenan @ Unsplash.com
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RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS QUANTITATIVOS RESULTADOS QUALITATIVOS METAS 2018-2020

PESQUISAS E 
SISTEMATIZAÇÕES 
PUBLICADAS E AMPLAMENTE 
DIVULGADAS

PROMOÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS 
E FAMÍLIAS NA FORMULAÇÃO 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

REDES ESTADUAIS, NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS 
FORMADAS E ATIVAS

• # de pesquisas/sistematizações 
publicadas no site

• # de downloads de pesquisas e 
estudos publicados

• # de matérias de mídia espontânea 
usando pesquisas e sistematizações 
publicadas pela RNPI

• # de consultas abertas da RNPI em 
seu advocacy com participação 
ativa de famílias e crianças 

• # de reuniões de discussão dos 
PMPI com participação de crianças 

• # de reuniões de discussão dos 
PMPI com participação de famílias

• # de redes estaduais formadas 
• # de participantes em cada rede
• # de reuniões realizadas pelas redes 

por ano (mediana)
• # de eventos nacionais de que a 

rede participa
• # de eventos internacionais de  

que a rede participa

• Repercussão das pesquisas e 
sistematizações

• Demandas por novas pesquisas  
e sistematizações

• Pesquisas e sistematizações 
utilizadas para embasar políticas 
públicas

• Contribuições especiais provocadas 
pela participação das crianças e  
das famílias 

• Resultados narrados da participação 
na vida dos participantes

• Resultados alcançados pelas redes 
formadas

• Trocas de conhecimento e 
experiências entre as redes

• Revisar e publicar o Guia para 
Elaboração do Plano Municipal pela 
Primeira Infância (PMPI)

• Distribuir 5.000 cópias do Guia 
PMPI + pdf on-line

• 10% dos municípios com PMPIs 
com ações voltadas a promoção da 
participação das crianças e famílias 
em 2019 e, 20% em 2020

• Ter representação em todos  
os estados brasileiros

• Realizar duas visitas técnicas  
em cada uma das cinco regiões  
do Brasil

• Participar e incidir em dez eventos 
por ano
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MAIOR COBERTURA DE 
QUALIDADE DA MÍDIA 
SOBRE O TEMA DA 
PRIMEIRA INFÂNCIA

• # de campanhas, redes e instituições 
monitoradas e avaliadas (formulação, 
repercussão, público-alvo atingido, 
impacto nas políticas públicas etc.)  

• # de boletins produzidos e publicados
• # de comunicadores das organizações 

da RNPI articulados
• # de contatos com a imprensa
• # de reportagens na mídia
• # de cadastros atualizados,  

novos jornalistas mapeados  
e Mailing list disponibilizado

• # de pautas emplacadas na mídia

• Repercussão das campanhas junto 
à sociedade

• Demandas de organizações pela 
parceria e divulgação com RNPI

• Demandas por representantes da 
imprensa por conteúdo

• 35 boletins -1/mês - produzidos e publicados 
no triênio (2018-20)

• Atualizar, alimentar e disseminar informação 
da PI e RNPI nas mídias sociais, site e 
plataforma EAD

• Contatar regularmente a imprensa
• Articular os comunicadores das organizações 

da RNPI
• Atualizar o cadastro dos JACs - Jornalista 

Amigo da Criança,  mapear 30 novos 
jornalistas em PI e disponibilizar o Mailing list 
no site da RNPI

• Elaborar seis pautas especiais/ano
• Realizar cinco oficinas de ½ período no tema 

da PI nas principais redações (FSP, Estado 
de SP, O Globo, Valor Econômico, Correio 
Brasiliense)

• Realizar dez oficinas, em dois estados de cada 
região brasileira, com jornalistas das diversas 
mídias (rádio, TV, Jornal, mídias sociais)

• Elaborar um Guia de Referência na PI para 
cobertura jornalística e distribuir 1.500 cópias 
+ pdf on-line

RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS QUANTITATIVOS RESULTADOS QUALITATIVOS METAS 2018-2020
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LEIS, DIRETRIZES E 
PROGRAMAS QUE 
GARANTAM OS DIREITOS 
DA CRIANÇA PROMOVIDOS

• # de novas leis aprovadas e 
regulamentadas

• # de PMPIs elaborados
• # de novos programas criados
• # de manifestos, cartas e notas 

publicados
• # de novos programas criados
• # de boas práticas no banco de dados
• # participação em reuniões do Programa 

Criança Feliz
• # de ações monitoradas do Programa 

Criança Feliz
• # de candidatos a Presidência, 

governador, prefeito comprometidos 
com metas específicas da PI

• Nível de qualidade dos PMPIs 
elaborados

• Impacto indireto das leis 
implementadas

• Inovações identificadas
• Plataforma PMPI elaborada
• Materiais didáticos das ações 

monitoradas elaborados
• Candidatos a Presidência, 

governador, prefeito qualificados 
sobre PI

• 40% das organizações da RNPI 
comprometidas com o monitoramento 
das ações pactuadas

• 10% dos municípios com PMPIs elaborados 
em 2019 e, 20% em 2020

• Dois manifestos e cartas elaborados e 
divulgados/ano

• Elaborar mapa de implementação e banco de 
boas práticas dos PMPI

• Mapear os principais dispositivos do MLPI 
em âmbito Federal, em dois estados e dez 
municípios de cadaregião do país

• 60% dos candidatos/as a Presidência 
e governador/a e 20% de prefeitos/as 
comprometidos com metas específicas da PI

CORPO DE PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS PARA 
ATUAR PELA PRIMEIRA 
INFÂNCIA

• # de profissionais qualificados em 
cursos, eventos e treinamentos 
específicos

• # turmas ofertado no EAD

• Inovações criadas por profissionais 
qualificados

• Elaborar três turmas EAD
• Capacitar 300 participantes/ano via 

plataforma EAD
• Plataforma EAD revisada e adaptada

RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS QUANTITATIVOS RESULTADOS QUALITATIVOS METAS 2018-2020
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3. QUE MODELO ORGANIZACIONAL 
NOS IMPULSIONARÁ NESTE NOVO CICLO?

Em relação ao nosso funcionamento e estrutura, atualmente, contamos 
com uma Secretaria Executiva (SE), um Grupo Gestor (GG) e Grupos de 
Trabalho (GTs). Os GTs estão divididos por temas: brincar, proteção e 
prevenção às violências, educação infantil, participação infantil, cultura, 
saúde, Planos Municipais pela Primeira Infância, homens pela Primeira 
Infância.

A partir do modus operandi atual, é possível repensarmos a estrutura 
da rede por comissões estratégicas que poderiam substituir4 ou se 
complementarem às temáticas. Essas comissões podem ser reorganizadas 
a partir das ações propostas na Teoria de Mudança:

• Produção e disseminação de conhecimento
• Fomento e fortalecimento de redes 
• Realização de ações de mobilização para participação social
• Realização de campanhas de comunicação
• Articulação política para incidência em políticas públicas
• Capacitação de profissionais do campo da Primeira Infância

Além dos eixos acima apresentados, podemos organizar os GTs para 
endereçar questões temporárias, ou seja, para realização ou participação 
de um evento específico – uma ação de curto prazo. É interessante pensar 
também em possíveis GTs por região geográfica (estado e ou município). 
Dessa maneira, poderemos ganhar maior capilaridade para fortalecimento 
das redes locais. 

Nesse sentido, é importante repensar o papel da Secretaria Executiva e 
do Grupo Gestor. A Secretaria Executiva ficará responsável por coordenar 
todas as ações entre nossos membros e garantir que estão alinhadas à 
Teoria de Mudança. Ela será a guardiã desse caminho escolhido por nós. 
Ao mesmo tempo, ficará responsável por implementar e acompanhar 
documentos estratégicos, como: planejamento, propostas de captação, 
monitoramento e avaliação.

O Grupo Gestor segue sendo um grupo por nós eleito de conselheiros, 
líderes reconhecidos, financiadores e referências no campo da Primeira 
Infância para validar e/ou reajustar os caminhos escolhidos pelos GTs. Eles 
serão acionados quando a Secretaria Executiva assim solicitar.

4. Durante as reuniões da Assembleia de Primavera, de novembro de 2017, diversos membros 
colocaram a necessidade de se repensar a estrutura em GTs, sendo que as comissões 
estratégicas, que lidariam com temas transversais, foram as alternativas mais mencionadas.
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PONTOS DE ATENÇÃO

Nesse processo de trabalho, é importante garantir algumas ações, como: 

• Sistematizar todas as nossas ações (para manter o histórico de atuação 
e facilitar a gestão de conteúdos, posteriormente);

• Mapear o perfil, visões e necessidades dos nossos membros.

SUSTENTABILIDADE

Em relação às nossas estratégias de sustentabilidade, a partir dos últimos 
dados advindos da avaliação, observamos que 75% do financiamento 
vem de apenas duas organizações: Fundação Bernard van Leer e Instituto 
C&A. Desse modo, temos uma necessidade por diversificação de 
recursos, uma vez que grandes financiadores apontaram a intenção de 
renegociações ou possíveis afastamentos.  
 
Dessa maneira, é possível pensarmos estratégias complementares, como:
 
• propostas tradicionais de fortalecimento institucional, apresentadas  

a financiadores já do campo
• crowdfunding para ações mais pontuais
• cobrar inscrição de eventos
• venda de produtos autorais: livro, filme, jogos etc.
• campanha de doação pessoa física
• cobrança de um valor por membro da rede (mediante criação de selo)

Seria interessante realizar dois mapeamentos de stakeholders: um geral 
e outro focado em captação de recursos.  Outro ponto importante 
seria fazermos uma lista de possíveis editais e premiações (nacionais e 
internacionais) em que poderemos inscrever projetos. Para qualquer um dos 
cenários, ter uma apresentação institucional em ppt é fundamental para que 
a Secretaria Executiva possa realizar as reuniões, de maneira mais estruturada. 
Também podemos criar um GT com foco em captação de recursos.

É importante termos clareza das metas financeiras que precisamos alcançar 
em cada um dos períodos no próximo triênio, de acordo com as demandas 
e planejamento de ações acordados entre todos nós. Termos clareza das 
metas facilitará os acordos e o que precisará ser negociado com cada um 
dos possíveis financiadores - assim como se precisará haver algum corte 
em orçamentos, já aprovados, para operação de nossas ações. Estratégias 
combinadas de financiamento externo com um autofinanciamento, 
também pode ser uma boa saída neste próximo ciclo.

É também recomendável ter uma gestão financeira transparente para que 
todos nós, membros da rede, possamos acompanhar como o dinheiro está 
sendo gasto. Esta seria uma ação que aumentaria a relação de confiança 
entre nós, as nossas instâncias de tomada de decisão, a Secretaria 
Executiva, financiadores externos e a sociedade em geral.

Vale lembrar que os dois itens de “pontos de atenção” citados no tópico 
acima são também elementos que garantem a sustentabilidade de 
nossa rede, no sentido de a) conhecer melhor nossos membros e propor 
estratégias mais conectadas para manter a rede coesa e ativa; e b) facilitar 
a gestão de conteúdos para monitoramento das ações, accountability para 
financiadores, sociedade em geral e gestão de novos membros. 

3. QUE MODELO ORGANIZACIONAL 
NOS IMPULSIONARÁ NESTE NOVO CICLO?



14

Segue uma lista de algumas plataformas de crowdfunding para 
submissão de projetos, caso seja de nosso interesse:

• Benfeitoria - www.benfeitoria.com
• Catapult - www.catapult.org 
• Catarse - www.catarse.com.br
• GlobalGiving - www.globalgiving.org
• Indiego - www.indiegogo.com
• JuntosComVc - www.juntos.com.vc
• Kickstarter - www.kickstarter.com
• Kiva - www.kiva.org

PARCERIAS

O poder de atuação em parceria e potencialização das nossas ações 
estará mais forte a partir do momento em que estivermos conectados 
com outros atores envolvidos com a Primeira Infância.

Dessa maneira, investiremos esforços para realizar parcerias com 
universidades, empresas e mídia, atentando sempre para o risco de que 
conflitos de interesse não comprometam a imagem de independência da 
RNPI. Essas parcerias contribuirão para levarmos a mensagem da Primeira 
Infância em setores ainda não alcançados, como sociedade em geral, 
setor privado, estudantes etc. 

Vale lembrar que este não é um modelo de associar-se à Rede, mas sim, 
um caminho para estabelecer parcerias institucionais (para além dos 
investimentos financeiros).

3. QUE MODELO ORGANIZACIONAL 
NOS IMPULSIONARÁ NESTE NOVO CICLO?

Foto: Atlas Green @ Unsplash.com
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4. DO QUE QUEREMOS CUIDAR NO 
NOSSO MODO DE FAZER E DE SER REDE?

No processo de avaliação e reflexão coletiva que vivemos em 2017, 
identificamos alguns desafios no “modo de fazer”. Assim, conversamos 
sobre o que era necessário cuidar para obtermos relações fluidas e 
frutíferas. Durante nossa Assembleia de Primavera, houve indicações para 
termos: 

• Mais espaços de cuidados entre nós, os membros (membros mais 
saudáveis);

• Mais espaços de celebração de nossas conquistas.

Fica claro que, independentemente dos resultados externos a nós, 
é preciso cuidar de quem cuida da rede: oferecer mais espaços para 
celebrar as conquistas e criar espaços de escuta para que nós, os 
membros, tenhamos maior saúde emocional, mental, física e espiritual 
para desenvolvermos este importante trabalho. A qualidade dos 
resultados que serão entregues às organizações e à sociedade dependerá 
da qualidade de vida e relações de nossos membros.  
 

O que estamos propondo aqui passa mais pela mudança de olhar e 
abordagens do que, necessariamente, por criar mais trabalho para 
nós (e para a Secretaria Executiva). Afinal, uma incidência maior 
nesse sentido só poderia ocorrer institucionalmente, no locus de nós 
membros e de nossas organizações. Como exemplo, fortalecer os 
acordos para membros atuais e novos, sobre a real e efetiva dedicação/
contribuição que farão no âmbito da RNPI. É possível pensarmos 
um GT (GT Bem-Estar) para propor ações de maior cuidado entre os 
membros, o qual realizará um encontro de Cuidado e Bem-Estar. Outra 
estratégia seria ter uma premissa de cuidado em toda e qualquer ação 
da Rede. 
 
Além das propostas de cuidado e bem-estar da Rede, citadas acima, é 
preciso retomar os princípios de atuação da Rede5. Estes estão divididos 
em dois eixos principais: Primeira Infância e rede. Fica no entanto uma 
pergunta: esses princípios continuam? Algo muda ou se move para o 
próximo triênio? Seguem abaixo para conferência:

5. Estes princípios foram retirados da carta de princípios da Rede, no site oficial. Eles se 
mantêm? Há uma ordem de prioridade?
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PRIMEIRA INFÂNCIA:

• A Primeira Infância é fundamental no desenvolvimento humano. As 
vivências da criança nesta fase têm impacto sobre toda a vida posterior 
da pessoa.  (Primeira Infância tem impacto no desenvolvimento 
humano);

• A criança é um sujeito de direitos (não objeto de atenção), indivíduo 
(não massa ou número), único e com valor em si mesmo;

• Toda criança deve ser respeitada e valorizada como pessoa na 
sua condição peculiar de desenvolvimento, na sua identidade e 
subjetividade.  (criança como condição peculiar de desenvolvimento);

• As políticas públicas, os planos e as ações dirigidas à criança devem 
considerá-la como sujeito integral e atendê-la na sua globalidade.   
(políticas públicas atendimento integral);

• O atendimento à Primeira Infância deve ser prioridade absoluta e 
realizado por políticas públicas articuladas que garantam a atenção 
integral de qualidade (Primeira Infância prioridade absoluta);

• Os vínculos afetivos e sociais são fundamentais para o desenvolvimento 
da criança. A família, prioritariamente, a comunidade e a 
rede de atendimento e cuidados (governamental ou não) são 
instâncias privilegiadas para tal.  (vínculos afetivos e sociais para o 
desenvolvimento da criança);

• A criança deve ser protegida de todas as formas de violência ou violação 
de seus direitos. (proteção de todas as formas de violência e violação de 
direitos).

4. DO QUE QUEREMOS CUIDAR NO 
NOSSO MODO DE FAZER E DE SER REDE?

Foto: Picsea @ Unsplash.com
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REDE:

• Respeito à autonomia – Cada organização integrante mantém sua 
independência em relação à RNPI. A ação em rede se sustenta na 
autonomia de cada organização participante. A rede deve respeitar e 
potencializar a autonomia, pois nela reside o potencial da própria rede; 

• Respeito à diversidade – A diversidade cria as condições favoráveis 
para a inovação e a criatividade coletiva, a compreensão sistêmica da 
realidade e aumenta a possibilidade de incidir sobre ela de forma plural 
e mais efetiva. A diversidade institucional, das regiões geográficas, de 
gênero, etnia e raça, entre outras, deve ser valorizada; 

• Democracia – A RNPI é um espaço de convivência democrática, sem 
qualquer conotação político-partidária. O modo democrático de analisar 
as questões, decidir e agir valoriza a liberdade de opinião, a negociação 
e a construção coletiva de consensos. A participação e a tomada 
de decisão na Rede devem respeitar o espírito democrático em sua 
essência e realizá-lo; 

• Horizontalidade – Todos são pares dentro da RNPI. A rede deve 
buscar ao máximo horizontalizar as relações, os processos de trabalho 
e as formas de gestão, evitando ao mesmo tempo a cristalização das 
lideranças e a concentração do poder;

• Compromisso com a participação – Uma rede só existe quando há 
participação. Participar significa atuar, apoiar e promover a ação na e 
pela rede. A participação é uma expressão forte do engajamento nas 
causas que a RNPI defende; 

• Colaboração – A colaboração é um valor e uma atitude que qualificam 
o estar junto na Rede; ela fornece as condições para a coordenação das 
habilidades e competências, para a superação dos conflitos e para o 
exercício da ação coletiva. A cooperação é a base do agir com o outro. 
A participação em rede não requer outra habilidade especial senão a 
predisposição em colaborar;

• Conectividade – A rede busca a articulação, a convergência e a 
construção de diferentes processos de diálogo entre os atores. Atuar 
em rede requer a prática constante da conexão, do relacionamento e da 
interlocução;

• Compartilhamento – A RNPI é de cada um e de todos que a integram. 
Participar da rede implica comungar dos mesmos propósitos e dos 
mesmos valores e também exercitar a prática de compartilhar as 
informações, os recursos, as responsabilidades, os êxitos e os desafios 
entre os parceiros de projeto;

• Disseminação de conhecimento – A rede se propõe a democratizar 
o conhecimento e a sensibilizar e envolver o maior número de 
organizações e pessoas possível na causa da Primeira Infância.

4. DO QUE QUEREMOS CUIDAR NO 
NOSSO MODO DE FAZER E DE SER REDE?
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5. PRÓXIMOS PASSOS

O documento aqui apresentado visa nos dar um direcionamento para 
nossa estruturação no próximo triênio. Ele é uma leitura dos principais 
conteúdos obtidos a partir do nosso site oficial6; Relatório de Avaliação 
da Rede (realizado entre agosto de 2017 e fevereiro de 2018) e relatório 
da primeira e segunda fases de planejamento da rede para o triênio 
2018-2020. Este documento é de ordem interna. Todavia é necessário 
encaminhar e amadurecer alguns pontos para que tenhamos produtos 
públicos, principalmente, no que diz respeito a:

• Alinhar a visão, missão a partir desta nova proposta
• Amadurecer o conceito de advocacy entre mais membros da rede
• Rever nossos princípios (da lista citada acima, o que fica e o que sai?)
• Inserir os conceitos das ODS no monitoramento de nossas ações
• Adaptar outras propostas de captação e desenvolver ações mais 

detalhadas a partir de cada oportunidade identificada

Estas revisões podem ser feitas durante as nossas Assembleias ou de 
outras formas priorizadas pela nova Secretaria Executiva (ANDI).

6. http://primeirainfancia.org.br/quem-somos/

Foto: Tina Floersch @ Unsplash.com
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LINKS DA INTERNET:

The Community Builder’s Approach to Theory of Change  
- Andrea Anderson - ANDE
http://www.dochas.ie/Shared/Files/4/TOC_fac_guide.pdf

Evaluation of Programs: Reading Carol H. Weiss
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1053973.pdf

Métricas em negócios de impacto social - Fundamentos - ICE e Move
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4100965/mod_resource/
content/0/ICE%20e%20MOVE%2C%20Métricas%20em%20
negócios%20de%20impacto%20social%20%282014%29.pdf 

Move Social
http://www.movesocial.com.br/servicos/?servico=teorias 
http://www.movesocial.com.br/referencias/ 
http://www.movesocial.com.br/o-que-queremos/ 
http://www.movesocial.com.br/teoria-de-mudanca/ 
http://www.movesocial.com.br/planejamento-estrategico-gestao-
adaptativa/ 
http://www.movesocial.com.br/wp-content/uploads/2017/08/move-tm-
site-2017-vfinal.pdf

6.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Teoria de Mudança – sites oficiais
http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/toc-
background/toc-origins/ 
http://www.actknowledge.org/

Teoria da Mudança e Canvas: uma conexão de impacto – GIFE
https://gife.org.br/teoria-da-mudanca-e-canvas-uma-conexao-de-impacto/ 

Theory of Change
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_change

LIVRO:

MOVE. Avaliação para Negócios de Impacto Social – Guia Prático. São 
Paulo, Artemísia e Agenda Brasil do Futuro, 2017.

http://www.dochas.ie/Shared/Files/4/TOC_fac_guide.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4100965/mod_resource/content/0/ICE%20e%20MOVE%2C%20Métricas%20em%20negócios%20de%20impacto%20social%20%282014%29.pdf 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4100965/mod_resource/content/0/ICE%20e%20MOVE%2C%20Métricas%20em%20negócios%20de%20impacto%20social%20%282014%29.pdf 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4100965/mod_resource/content/0/ICE%20e%20MOVE%2C%20Métricas%20em%20negócios%20de%20impacto%20social%20%282014%29.pdf 
http://www.movesocial.com.br/servicos/?servico=teorias
http://www.movesocial.com.br/referencias/
http://www.movesocial.com.br/o-que-queremos/
http://www.movesocial.com.br/teoria-de-mudanca/
http://www.movesocial.com.br/planejamento-estrategico-gestao-adaptativa/
http://www.movesocial.com.br/planejamento-estrategico-gestao-adaptativa/
http://www.movesocial.com.br/wp-content/uploads/2017/08/move-tm-site-2017-vfinal.pdf
http://www.movesocial.com.br/wp-content/uploads/2017/08/move-tm-site-2017-vfinal.pdf
http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/toc-background/toc-origins/
http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/toc-background/toc-origins/
http://www.actknowledge.org/
https://gife.org.br/teoria-da-mudanca-e-canvas-uma-conexao-de-impacto/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1053973.pdf 
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_change



