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Este documento reporta o resultado final da avaliação participativa
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Introdução: a avaliação externa participativa RNPI
Contexto em 2017
•

Cenário externo: crise econômica, instabilidade política, desarticulação institucional nas mais diversas
(sub)causas e instâncias

•

Cenário interno: transição de Secretaria Executiva, crescimento no número de membros, mudanças
relevantes no quadro de financiamento >> alteração na estratégia de atuação do do Instituto C&A
globalmente levará ao fim do apoio à RNPI. Para tanto, o Instituto desenhou o projeto Legado, que
aponta a avaliação como uma de suas estratégias centrais

•

Oportunidade histórica: avaliação externa, participativa (as perguntas avaliativas que emergiram do
processo participativo determinariam a escolha dos métodos). Objetivo:

•

Premissa de que a avaliação é uma maneira de contribuir para mudanças sociais positivas

•

Preparação para um novo ciclo de atuação da RNPI

Metodologia
Processo participativo e orientado por uma perspectiva cartográfica
•

GT de avaliação composto por membros do Grupo Gestor (GG) para apoiar o processo

•

Dois objetivos principais:

•

•

Refletir sobre sua trajetória recente

•

Avaliar seu trabalho e incidência de forma ampla e inédita

•

Levantar os principais desafios de estrutura e funcionamento internos à Rede

Perspectiva cartográfica: proposta inicial foi se alterando com o desenrolar do processo
•

Proposta: pesquisa quali e quanti a serem definidas; sugestão de estudo de caso

•

Após o GT de avaliação: questionário online, grupo de foco e observação não participante

•

Convite para a Assembleia: não estava no escopo inicial de trabalho, mas fomos apresentar os
resultados preliminares da Avaliação neste encontro e também colhemos evidências para
enriquecer o trabalho

•

Após a Assembleia: entrevistas em profundidade com representantes de todas as Secretarias
Executivas e ampliação da análise de dados secundários

Metodologia
Quadro resumo do processo final (técnicas, públicos e datas)*

* Durante todo o processo contamos também com intensa análise de dados secundários, principalmente de arquivos disponíveis
no site da RNPI, mas também de diversas outras fontes.

Metodologia
Caracterização dos participantes
Questionário online

Grupos de Foco:

Perfil do respondente

Quantidade

•

7 Coordenadores ou representantes de GTs

Stakeholders externos*

22

•

5 Coordenadores ou representantes de REPis

Membros

75

Academia

8

Secretarias Executivas**

6

Financiadores

5

Entrevistas em profundidade:

Coletivos

4

•

Total Geral***

120

* Dos quais 16 completos
** Obtivemos 2 respostas da Promundo
** Dos demais membros, 73 questionários completos

Dentre os membros da RNPI,
classificamos como “novo”
aqueles que entraram durante
a gestão CECIP:

Novo
27%
Antigo
73%

5 representantes de Secretarias Executivas
(Promundo, OMEP, IFAN, Avante, Cecip)

Metodologia
Cadastro geral versus questionário online
Cadastro Geral RNPI (213 membros)
3% 3% 0%

Respondentes da Avaliação (98 membros)
1% 1%

São Paulo

7%

38%

18%

Nordeste
Rio de Janeiro

6%

7%
38%

10%

Centro Oeste
15%

Sul
16%

Outros do SE

14%
23%

Norte
Internacional

Números Brutos por região
NE: Bahia (14), Pernambuco (6), Alagoas (3), Ceará (3), Paraíba (3),
Rio Grande do Norte (3), Maranhão (2)
CO: Distrito Federal (27), Mato Grosso do Sul (5), Mato Grosso (4), Goiás (2)
Sul: Rio Grande do Sul (5), Santa Catarina (5), Paraná (6)
SE: São Paulo (80), Rio de Janeiro (31), Minas Gerais (6), Espírito Santo (1)
N: Amazonas (3), Pará (1), Rondônia (1), Acre (1)
Internacional: Argentina (1)

Números Brutos por região
NE: Pernambuco (5), Bahia (5), Rio Grande do Norte (4), Alagoas (2), Ceará
(2), Maranhão (2), Paraíba (1), Piauí (1)
CO: Distrito Federal (7), Mato Grosso do Sul (1), Mato Grosso (1), Goiás (1)
Sul: Rio Grande do Sul (3), Santa Catarina (2), Paraná (1)
SE: São Paulo (37), Rio de Janeiro (14), Minas Gerais (6), Espírito Santo (1)
N: Amazonas (1)
Internacional: Holanda (1)

Metodologia
9 princípios estruturantes de todo o processo
•

análise quanti-quali

•

envolvimento dos stakeholders: processos participativos e colaborativos

•

avaliação como parte do processo de impacto social: o processo de avaliação
é sinônimo de reflexão crítica, aprendizagem e celebração acerca de um ciclo
de trabalho, para todos os atores envolvidos

•

análise quadrimembrada do desenvolvimento individual e
organizacional: discriminar em que níveis a parceria e o projeto mais
incidiram

•

investigação apreciativa: potencializar a utilidade do que se revela no processo

•

abordagem culturalmente sensível: nos situar em um lugar de constante aprendizado cultural, escuta ativa e
sensível e atenção aos desafios de ordem antropológica que essa avaliação coloca

•

análise multissemiótica do discurso: permite ir “além do que é dito ou escrito”, compreender as entrelinhas, as
crenças, visão de mundo do que é verbal e visualmente expresso

•

visão sistêmica: um projeto pode ser interpretado como um organismo vivo, dinâmico, atemporal

•

teoria da resiliência: disponibilidade para construir uma narrativa positiva diante das adversidades da vida

RESULTADOS
O CICLO DE ADVOCACY DA RNPI

O ciclo de advocacy da RNPI
A.1
Identificação
do problema

A.2
Articulação e
mobilização

A) Conscientização/sensibilização
A promoção da visibilidade dos direitos
da criança no setor público, nos três
níveis da federação e nos três poderes.
B) Advocacy
Proposição de pautas, programas e
mudanças no sistema de direitos da
primeira infância.

C.3
Avaliação e
monitoramento

C.2
Capilarização

A.3
Visibilidade
B.2
Advocacy de
defesa ou
prevenção

C) Implementação/incidência
Mudança efetiva da situação, tanto no
ambiente legislativo e judiciário, quanto
na vida dos beneficiários diretos das
conquistas na causa da primeira infância.

C.1
Implementação

B.3
Advocacy
propositivo

B.1
Plataformas
e programas

Awareness
A.1. Identificação do problema e formação de identidade
•

•

Gatilho para formação da Rede:
•

Tomada de consciência de que direitos das crianças na primeira infância vinham sendo
tratados de forma incompleta, desarticulada e fragmentada pelo poder público

•

A crença de que a singularidade da Primeira Infância requer uma dedicação para as suas
especificidades
Objetivos

Objetivo: garantia de direitos para primeira infância
por meio de ações de sensibilização, articulação e
mobilização de atores dos diversos setores para fazer
incidência em políticas públicas nesse campo.

•

Conceito de advocacy usado na tabela: “as efetivas
negociações políticas e interações com representantes do
Estado em suas esferas de atuação (assembleias, consultas,
votações, deliberações etc.) para prevenir ou propor a
implementação de leis e diretrizes que, respectivamente,
prejudiquem ou favoreçam os direitos da criança”.

Articulação de atores para PI/ atuação em Rede

Número de
citações
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

Fonte: consulta online da avaliação

Awareness
A.1. Alcance de objetivos
Respostas
por perfil:

Respostas
por tempo na Rede:

Base: 95 respostas

Awareness
A.1. Alcance de objetivos
•

•

Para justificar que a Rede atinge os seus objetivos, os respondentes citaram prioritariamente:

•

a efetiva articulação de atores

•

a visibilidade do campo de direitos da Primeira Infância

•

a projeção e reconhecimento da Rede (que decorre da justificativa anterior)

Nota-se que membros externos e financiadores têm visão mais crítica sobre resultados
alcançados – a maioria respondeu que os objetivos da Rede estão sendo apenas parcialmente atingidos:
“Entendo que o processo é lento, no entanto parece faltar divulgação do trabalho da rede e suas
conquistas”. (membro externo)
“Há ainda margem para a RNPI ganhar um papel mais protagonista e propositivo no cenário
nacional especialmente no papel de influenciadora e no advocacy para agenda prioritária da
Primeira Infância”. (financiador)

Awareness
A.1. Identificação do problema e formação de identidade
O ponto de convergência inicial das organizações que se propuseram a atuar em rede
mantém-se como agenda central na Rede
•

Há conquistas importantes em termos de agregação de valor e participação na própria RNPI

•

Há reconhecimento de seus interlocutores externos que, apesar de mais críticos, exaltam o valor que ela
agrega à causa da primeira infância

•

Há alto grau de coesão em relação à missão a que se propõe realizar
Questão de identidade

Após a primeira reunião com o GT, no início do processo de avaliação, pudemos perceber que a identidade da RNPI
parece fragilizada, uma vez que acolhe uma vasta diversidade de atores e enfrenta um momento em que decisões
tomadas pelo Grupo Gestor e/ou pela Secretaria Executiva começam a gerar atritos e uma percepção de não
pertencimento ou de não participação efetiva por seus próprios membros. A nosso ver, trata-se de um desafio
natural do crescimento e expansão da Rede, potencializado pelo contexto contemporâneo de desarticulação
institucional e polarização ideológica.

Awareness
A.1. Identificação do problema e formação de identidade
Parecer ponteAponte
Em termos de amplitude temática, ideológica e
geográfica, a contribuição da RNPI é altíssima,
porém isso se deve à liderança de poucos atoreschave dentro da Rede, o que compromete sua
execução de forma mais eficiente.
Os resultados alcançados ampliam e aprofundam
a missão da Rede paulatinamente, embora sua
estratégia seja bastante orgânica e, por
consequência, o engajamento2 de seus membros
– bem como a forma como veem sua atuação variam de forma significativa ao longo do tempo.
Nota-se espaço para uma atuação mais
estratégica, de modo que fins e meios para atingir
os objetivos não se confundam.

Eficácia
Eficiência

Muito boa
Regular

Amplitude
Estratégia

Nota geral

Excelente
Regular

Boa

Awareness
A.2. Articulação e mobilização de atores relevantes
•

Envolvimento de diversos atores para qualificar o debate, o posicionamento, as recomendações
e ações realizadas pela Rede em relação aos diversos temas da Primeira Infância

•

Mútua e complementar sensibilização e aprendizagem entre os diversos atores envolvidos

•

Engajamento que também influencia aprendizado em Rede

•

Diversidade que complementa e fortalece a atuação (em termos de localização, de perfil de
organização e de campo de atuação)

•

A efetiva articulação entre diversos atores é usada como a maior justificativa para os que acreditam que a
Rede atinge seus objetivos

•

Rede começou em 2007 com cerca de 12 a 17 organizações e hoje conta com aproximadamente 213,
espalhadas por todo o Brasil (exceto Amapá e Sergipe)

Awareness
A.2. Articulação e mobilização de atores relevantes
•

70% de seus membros se consideram altamente engajados (notas 3 e 4), porém membros
antigos são mais engajados que os novos, o que é um sinal de atenção

•

•

Alto engajamento é justificado pela participação em GTs e eventos/ações promovidas pela
Rede, além do compartilhamento de materiais
•

E-mails que mais geram repercussão no grupo da RNPI: convocações para iniciativas internas e para
a adesão a determinadas ações, como a assinatura de manifestos e cartas abertas

•

A intensa troca de e-mails e informações e e-mails, porém, é bastante criticada, e os membros
clamam por uma melhor organização de sua comunicação interna

Maior benefício de fazer parte da Rede é a própria atuação em Rede:
•

90% da amostra concordam (total ou parcialmente) que fazer parte da RNPI impactou positivamente
sua forma de atuação

•

85% concordam (total ou parcialmente) que sua participação é valorizada pela Rede

•

Quase a totalidade declaram ter um alinhamento entre os propósito da Rede e os de sua organização

Awareness
A.2. Articulação e mobilização de atores relevantes
Parecer ponteAponte
Em termos de amplitude de resultados de
articulação e mobilização a RNPI pode ser
considerada exemplar e eficaz.
Entretanto, sua estratégia de agregar novos
membros e mobilizá-los é fluida e orgânica, o que,
por um lado, gera flexibilidade; por outro,
investimento de tempo e trabalho excessivos e,
por vezes, sem gerar resultados, demonstrando
fragilidade em seu direcionamento estratégico.

Como resultado, é bastante representativa e
reconhecida em sua área de atuação, mas
apresenta potencial de mobilizar mais recursos e
de utilizá-los de forma mais eficiente para atingir
seus objetivos, evitando assim, sobrecarga e
desgaste de seus membros.

Eficácia

Muito boa

Eficiência

Boa

Amplitude

Estratégia

Nota geral

Excelente

Regular

Muito boa

Awareness / Advocacy
A.3. Visibilidade dos direitos da criança no setor público
B.1. Plataformas e programas
Plano Nacional Primeira Infância (PNPI) começa a ser elaborado em 2008
•

Parte do pressuposto que não é suficiente fazer advocacy de forma pontual e dispersa

•

Se faz necessário mapear direitos já existentes e desenvolver um plano que complemente e integre a
criança como sujeito de sireitos

Processo de elaboração do Plano se confunde com o processo de constituição da própria Rede.
RNPI começa a seguir dois caminhos concomitantes:

•

Produção de conhecimento multidisciplinar sobre a primeira infância

•

Advocacy para incidir politicamente: gerando visibilidade para a causa; viabilizando
programas, plataformas e um ambiente jurídico de maior segurança para PI

Awareness / Advocacy
A.3. Visibilidade dos direitos da criança no setor público
B.1. Plataformas e programas
Em 2010, PNPI é aprovado pelo CONANDA: conquista representativa, mas mais simbólica do

que efetiva:
•

Não causou, de imediato, mudanças institucionais relevantes por iniciativa do poder público

•

Porém abriu espaço para o diálogo e permitiu/legitimou a criação e a adoção de uma série de
documentos referenciais, programas e plataformas de grande relevância em prol dos direitos
da criança

•

•

Livros, vídeos, e-books, registros de seminários

•

PMPI: guia para elaboração (2 versões), campanha criança é prioridade, plataforma e e-book “A
criança e o espaço”, curso EAD

PNPI e Guia para Elaboração dos Planos Municipais para Primeira Infância (PMPI) são as iniciativas mais
conhecidas da Rede, sendo o PNPI considerado o de maior impacto: 86% dos respondentes da
avaliação acredita que seu impacto é alto ou muito alto

Awareness / Advocacy
A.3. Visibilidade dos direitos da criança no setor público
B.1. Plataformas e programas
Conhecimento de iniciativas da Rede

Nível de impacto das iniciativas

Fonte: questionário da avaliação

Awareness / Advocacy
A.3. Visibilidade dos direitos da criança no setor público
B.1. Plataformas e programas
Recente curso EAD para elaboração dos PMPI considerado uma das iniciativas recentes mais
relevantes da Rede em termos de produção e disseminação do conhecimento
•

3.000 inscritos

•

230 alunos de 135 cidades
•

50% concluíram e se consideram aptos para elaborar o PMPI

•

30% diretamente envolvidos já na elaboração do PMPI de suas cidades

Origem das pessoas que
fizeram o curso:

“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”.

(Gestora da Secretaria de Cultura de Salvador – BA)
Fonte: CECIP

Awareness / Advocacy
A.3. Visibilidade dos direitos da criança no setor público
B.1. Plataformas e programas
Nos bastidores das iniciativas da RNPI estão os Grupos de Trabalho (GTs), responsáveis pela efetivação
da visão sistêmica com que o tema da Primeira Infância é tratado pela Rede. GTs costumam surgir de uma
sinergia entre demandas sociais salientes, ações finalísticas do PNPI e a agregação de novas organizações e
suas causas.
Existe uma demanda clara, explícita e prioritária em relação à definição da atuação dos GTs na RNPI:

•

falta clareza de papéis

•

falta de participação em instâncias de decisão

•

alta demanda de trabalho interna

•

dificuldade em encontrar sucessores

Desgaste também é gerado pelo cenário político de retrocesso e perdas de direitos, e de quebra de orçamento
para o setor social como um todo.
“Fizemos um plano de ação riquíssimo, mas nenhum GT ouviu. Precisamos da colaboração de todos para constituir os
planos. Faltou a gente se olhar, uns aos outro”. (Percepção de participante do Grupo de Foco de GTs em SP)

Awareness / Advocacy
A.3. Visibilidade dos direitos da criança no setor público
B.1. Plataformas e programas
Parecer ponteAponte
Nesse campo de atuação, a Rede atua de forma
mais estratégica, organizada, planejada e com
alto grau de visão compartilhada entre os
membros, sendo bastante eficiente quando
agrega seus membros em torno de uma causa
pertinente ao todo coletivo e para incidência
nacional, sobretudo em seus Grupos de Trabalho.

Nota-se, por outro lado, que há muito trabalho
para se atingirem tais objetivos, desgastes
inclusive não sanados e aspectos da governança
que tornam menos eficientes o trabalho da Rede,
mas seus resultados são grandes marcos e
referências para membros internos e externos à
Rede.

Eficácia
Eficiência

Excelente
Boa

Amplitude

Excelente

Estratégia

Muito boa

Nota geral

Muito boa

Advocacy
B.2. Advocacy de defesa ou prevenção
Advocacy de defesa de direitos conquistados: constante estado de alerta, necessário não apenas
para ter conhecimento do que está em pauta no Congresso e no Senado, mas para conseguir articulações que
visem ações de incidência bem-sucedidas em nome dos direitos da Primeira Infância.
Abrange desde o envio de cartas de posicionamento relativas a nomeações dentro do governo até a
derrubada ao menos momentânea de projetos de lei e PECs.

Resultados concretos talvez sejam comprovados mais pela ausência do que pela existência de evidências:
“(...) o resultado às vezes vem pela negação: um PL não ter passado é um resultado, pois se tivesse
passado seria um desastre. Não permitir retrocesso às vezes é a meta, nem chegamos a falar de
avanços”.
(membro do GG na assembleia da primavera – nov/2017)

Advocacy
B.2. Advocacy de defesa ou prevenção
Exemplos:
•

•

Projeto de Lei nº 8.035 – Plano Nacional de Educação (PNE)

•

RNPI contra a Estratégia nº 17 da Meta 1 do Plano, “que propunha a extensão do horário de
atendimento da creche e da pré-escola, para acolher e cuidar dos filhos dos trabalhadores e
estudantes noturnos (ou “creche noturna”).”

•

Após a Nota Técnica que apresentava os argumentos contrários a esta medida e a visita a deputados
da Comissão que votaria o Projeto para explicar seus argumentos, a Rede conseguiu que o relator
do Plano retirasse a Estratégia, não sendo necessária sua rejeição na votação.

Projeto de Lei nº 414/2008 – antecipação da entrada de alunos no ensino fundamental para

5 anos
•

RNPI contrária à medida: crianças dessa faixa etária precisam de atividades mais lúdicas e menos
formais; risco a infância.

•

Várias conquistas no processo relatadas pelo então representante da Secretaria Executiva, Vital
Didonet

Advocacy
B.2. Advocacy de defesa ou prevenção
Parecer ponteAponte
As ações de advocacy de defesa realizadas pela
RNPI têm sido eficazes e gerado grande
mobilização interna da Rede em torno de
objetivos (ainda que imediatos) comuns.
Especialmente nos últimos anos, a velocidade da
implementação de novas leis e anulação de
direitos foi bastante intensa e frequente.

Ainda que existam espaços para melhorias, por
exemplo, em termos de escopo e amplitude, a
Rede é bem estruturada nesse campo de
atuação, agindo de forma eficiente, sistemática e
padronizada quando acolhe uma luta entre seus
membros, mas é exigida acima de sua
capacidade operacional e do grau de
engajamento total de seus participantes para
estar em um constante estado de alerta.

Eficácia

Muito boa

Eficiência

Muito boa

Amplitude
Estratégia

Nota geral

Boa
Regular

Boa

Advocacy / Implementação/incidência
B.3. Advocacy propositivo e C.1 Implementação
Uma das grandes conquistas para a Primeira Infância: o Marco Legal
•

Processo é iniciado por demanda do deputado federal Osmar Terra a Vital Didonet, um dos fundadores da
RNPI e seu assessor legislativo

•

Montada Comissão Especial para desenvolver a iniciativa (PL nº 6.998, de 2013)

•

RNPI se articula para fortalecer e dar maior consistência ao Projeto de Lei

•

REPIs e outras organizações realizam audiências públicas e seminários nos Estados

•

Atuação essencial entre final do ano de 2014 e começo de 2015 – articulação para
fazer com que deputados retirassem assinatura de recurso ao PL
“A aprovação do Marco Legal da Primeira Infância teve a atuação decisiva da RNPI num momento

crucial de sua tramitação na passagem da Câmara para o Senado”.
(membro da RNPI)

Advocacy / Implementação/incidência
Número de respostas

>> Marco Legal é o principal exemplo citado pelos
respondentes da consulta online sobre a atuação da
RNPI junto ao poder público.

Posicionamento
público em
temas,
matérias/PLs
relevantes para
a PI

Articulação
sobre
redução da
maioridade
penal
Notas
técnicas

Marco Legal
da Primeira
Infância
(Legislativo
Nacional)

Outros

Cartas abertas
à sociedade e
representantes
do poder
público

Fomento à
Plano
elaboração Nacional
dos Planos Primeira
Municipais
Infância
da PI
(Executivo
Nacional)

N/a

Outras
ações
que
envolvem
o poder
público

Atuação
junto ao
Programa
Criança
Feliz

Atuação em
temas
relacionados
à Educação

Produção e
disseminação
de conteúdos
relacionados à
PI

Campanhas
para envolver
candidatos a
eleições
municipais
com o tema da
PI

Advocacy / Implementação/incidência
B.3. Advocacy propositivo e C.1 Implementação
•

•

MLPI foi capaz de incidir intersetorialmente, alterando também:
•

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689)

•

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452

Atuação da RNPI registrada no documento “Avanços do Marco Legal da Primeira Infância”, do
Centro de Estudos e Debates Estratégicos, publicado em 2016.
“Fico profundamente feliz, como Relator que fui do Projeto do Marco Legal da Primeira Infância, de
autoria do Dep.Osmar Terra. Não poderia deixar de citar a decisiva colaboração da Rede Nacional da
Primeira Infância, do Conanda e em particular do Vital Didonet, defensor compulsivo dessa causa”.
(João Ananias, um dos coautores e relatores do projeto de lei)

Advocacy / Implementação/incidência
B.3. Advocacy propositivo e C.1 Implementação
Parecer ponteAponte
A avaliação deste bloco atingiu nível excelente
não por um critério de perfeição, mas porque a
RNPI consegue, nesse âmbito, avançar em
cenário bastante desfavorável e improvável e
alcançar muitos objetivos ambiciosos, desde sua
coesão interna para incidir até sua colaboração
em Rede para garantir cada etapa do processo e
alcançar implementações com um alto grau de
qualidade de discussão e preparação, como é o
caso do Marco Legal da Primeira Infância.

Com alta fluidez, distribuição de papéis, alto grau
de comprometimento de seus membros, em nível
federal, a atuação da Rede se dá de forma
altamente eficiente e eficaz, planejada e
estruturada e acolhendo e trazendo a validação
de atores membros e não membros da Rede.

Eficácia

Excelente

Eficiência

Excelente

Amplitude

Excelente

Estratégia

Excelente

Nota geral

Excelente

Implementação/incidência
C.2. Capilarização
Quando perguntados sobre como a RNPI poderia aumentar sua abrangência e impacto,
respondentes da consulta online sugerem:
Sugestões

Muitos defendem que a capilaridade da RNPI pode ser
viabilizada por meio do fortalecimento das REPIs:
“É na REPI que essas organizações (locais) estão, e que
conseguimos fortalecer ações de grandes instituições nacionais. A
criança está no município. O guia do PMPI foi um grande passo
para o marco legal. Enquanto REPI, deixamos claro que queremos
fortalecer os municípios para a criação de um PEPI. Eu tenho que
reconhecer que nós avançamos. (...) Apesar da Rede falar de forma
crítica, somos um bom parceiro. Nossa crítica constrói, e não
destrói. A RNPI pode ter uma atuação melhor no município através
das REPIs”.

(Percepção de participante do Grupo de Foco REPIs em SP)

Ampliar capilaridade em Estados e Municípios
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

Número de citações
36
12
12
11
7
7
7
5
5

Implementação/incidência
C.2. Capilarização
As Redes Estaduais (REPIs)
•

Muitas já existiam antes da RNPI

•

Ampliação como foco da gestão da Avante como Secretaria Executiva (2011-2012)

•

Hoje concentradas no Nordeste (Ceará, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia)
“Não há uma conexão direta entre a RNPI e as REPIs, mas deveria ter”.
(Percepção de participante do Grupo de Foco REPIs em SP)

E a possibilidade de desenvolver os planos Municipais pela Primeira Infância (PMPI)
•

Atuação pela primeira infância está no escopo das prefeituras

•

PMPI considerado principal meio para se atingir a criança e efetivar a luta da RNPI atualmente

•

GT PMPI ainda não conseguiu estruturar um plano para mapear e acompanhar a estruturação de PMPIs
pelo Brasil

Implementação/incidência
C.2. Capilarização
Parecer ponteAponte
Ainda que as estratégias sejam claras, os
resultados da desejada expansão ainda são
insuficientes em razão de um contexto bastante
desfavorável. Para atingir seus objetivos para
além da legislação, no âmbito das políticas
públicas e criação de programas de governo, a
RNPI traçou planos, criou conteúdos e programas
de capacitação eficientes.
Entretanto, a RNPI não tem apoiado efetivamente
seus membros envolvidos com as PMPIs, nem as
REPIs. Os resultados são pouco expressivos para
uma rede nacional, pouco sistematizados, a
escalabilidade efetiva é pequena e orgânica,
embora a Rede tenha conhecimento de ótimos
casos de sucesso e dos aprendizados passíveis
de serem replicados.

Eficácia

Insuficiente

Eficiência
Amplitude

Boa
Regular

Estratégia

Nota geral

Excelente

Regular

Implementação/incidência
C.3. Avaliação e Monitoramento
Esta etapa refere-se à busca contínua de ação-reflexão-ação, de forma análoga à própria espiral que
estrutura este documento. Composta por
• Avaliações em diferentes momentos das iniciativas encampadas pela Rede
• Acompanhamento contínuo de suas ações
• Objetivo é gerar aprendizado e aprimorar atuação em prol da missão, visão e objetivos
Dois grandes desafios para a RNPI a partir de agora:
• Realizar um monitoramento cada vez mais sistematizado de suas ações de advocacy
• Criar uma cultura de avaliação de suas atividades a partir deste trabalho inicial, que teve o propósito
de olhar de forma ampla e inédita para os dez primeiros anos da Rede e levantar respostas e evidências às
questões avaliativas levantadas

Importante registrar características singulares das Secretarias Executivas em cada período de atuação.
Avante, IFAN e do CECIP buscaram desenvolver sistematização e publicização de suas gestões, porém de
forma bastante diferente uma das outras, o que dificulta comparação e avaliação de longo prazo.

Implementação/incidência
C.3. Avaliação e Monitoramento
Argumentos que reforçam a necessidade de investir na avaliação e monitoramento:

•

São temas intrínsecos à natureza do advocacy em si, para que efetive sua incidência no longo
prazo

•

Após tantas conquistas no tema Primeira Infância (PNPI, MLPI, PMPI etc.), os impactos
transformadores de mais longo prazo começam a emergir e poderão ser acompanhados,
mensurados e avaliados

•

Em um cenário de turbulência político-institucional, explicitar de maneira contundente os resultados e
impactos da Rede é fundamental para incidir sobre potenciais retrocessos

•

Há uma expectativa crescente no campo social no que tange a avaliação dos resultados em
programas e projetos que são viabilizados por meio de financiamento privado

Implementação/incidência
C.3. Avaliação e Monitoramento
Parecer ponteAponte
Não se trata aqui de falta de qualidade, mas de
ausência quase total de processos, metas e linhas
de base em termos de avaliação e monitoramento
das ações da RNPI.
Um investimento maior ou menor em sistematização
tem forte correlação com as iniciativas encampadas
por sua Secretaria Executiva. Contudo, existem
claramente dois grandes desafios para a RNPI
neste ponto: realizar um monitoramento cada vez
mais sistematizado e público (interno e externo) de
suas ações de advocacy e, de forma mais
complexa, criar uma cultura de avaliação de suas
atividades a partir deste trabalho inicial. O primeiro
passo, reconhecer a importância disso, já se
evidencia em nossa avaliação por meio dos
respondentes do questionário.

Eficácia

Insuficiente

Eficiência

Insuficiente

Amplitude

Insuficiente

Estratégia

Insuficiente

Nota geral Insuficiente

Sustentabilidade financeira
Um grande desafio pela frente
•

Um grandes desafios para todas as organizações sociais, e para a RNPI não é diferente

•

Momento desafiador: transição da Secretaria Executiva em 2018 e fim do apoio do Instituto
C&A, um de seus grandes financiadores e participantes da Rede desde seu início

•

Na gestão da última Secretaria Executiva (CECIP – 2015 a 2017), os recursos do Instituto C&A
representaram 26% do total de recursos captados, com um aumento de 75% em relação ao que
foi aportado durante a gestão anterior

•

Montante de recursos captados no total tem aumentado com o tempo, porém a concentração em poucos
financiadores é um fato que requer atenção: os financiadores recorrentes foram responsáveis por 93% dos
recursos captados na gestão OMEP; 91% na gestão Avante; 86% na gestão IFAN e 88% na gestão CECIP

•

É um assunto sempre pontuado em relatórios de gestão e discutidos, de alguma forma, nas Assembleias
da Rede

Sustentabilidade financeira
Figura 18 – Recursos oriundos de financiadores recorrentes da RNPI (2011 a 2017) – base anual*
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Avante (2011-12)
Instituto C&A

Ifan (2013-14)

Fund Maria Cecília Souto Vidigal

49%

Cecip (2015-17)
Instituto Alana

Observação: o total de
recursos reportado pelas
secretarias executivas foi
dividido pelo número de anos
de sua gestão, a fim de
fornecer uma base anual,
passível de comparação.
Abaixo do valor bruto está o
valor percentual de quanto
essas contribuições
representam do valor total
captado.
Legenda: As setas azuis
maiores representam o
crescimento do total de
recursos oriundos de
financiadores recorrentes de
uma secretaria executiva para
outra. As setas menores que
ligam a barra relacionada à
gestão IFAN à barra
relacionada à gestão CECIP
mostram o crescimento nas
contribuições específicas da
Fundação Bernard Van Leer e
Instituto C&A.

Sustentabilidade financeira

Parecer ponteAponte
Historicamente, a RNPI vem conseguindo de
maneira eficaz não só se sustentar mas também
aumentar consideravelmente seu financiamento.
Entretanto, inexiste uma estratégia clara de
sustentabilidade financeira que permita analisar em
que medida esse crescimento encontra consonância
na própria estratégia da Rede.

Para além dos montantes nota-se uma
concentração de recursos em financiadores
recorrentes, sobretudo Fundação Bernard Van Leer
e Instituto C&A, responsáveis por 75% do
orçamento na última gestão. O cenário se agrava
com a saída do Instituto prevista para este ano.

Eficácia

Boa

Eficiência

Regular

Amplitude

Insuficiente

Estratégia

Insuficiente

Nota geral

Regular

Considerações finais
•

Não foi tarefa fácil. Mantivemos a escuta atenta. Sempre havia algo a se desvelar. E, a cada
descoberta, outros elementos da pesquisa se tornavam mais claros, conforme a perspectiva

cartográfica que nos propomos realizar.
•

Foram respondidas todas as questões avaliativas.

A história da Rede é, ao mesmo tempo,
•

História sobre como fazer alianças intersetoriais, acima de disputas partidárias.

•

História sobre a criança como sujeito de direitos integrais, acima de polarizações ideológicas.

•

História de formação transdisciplinar de profissionais envolvidos com a Primeira Infância.

Há muito ainda a ser feito; mas há igualmente muito a ser celebrado!

Recomendações
Secretarias Executivas
•

Aprofundar o registro histórico e a sistematização de suas atividades.

•

Atualizar e compartilhar continuamente manuais (por exemplo, de uso de e- group), regimentos, normas, políticas, prestações de contas
e planos (como o de comunicação), sobretudo com novos membros.

•

Repensar e implementar o plano de comunicação da RNPI em relação aos agentes externos a ela, como forma de robustecer sua
imagem de ator-chave no campo da Primeira Infância.

•

Cuidar da saturação causada pela comunicação interna, sobretudo excesso de e-mails.

•

Atentar para o engajamento dos membros da Rede, porém tendo ciência de que é natural e até positivo um nível de engajamento
variável. Desenvolver estratégias para que eles se conheçam melhor (atuação e interação).

•

Manter como orientação estratégica a visão crítica de que o PNPI ainda precisa traduzir amplamente em políticas públicas que alterem
positivamente - e de forma efetiva - a qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos.

•

Oferecer nova edição do Curso EAD, que teve a impressionante demanda de 3.000 inscrições.

•

Ampliar o acesso ao Guia para Elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância.

•

Buscar padronizar os relatórios financeiros e de prestação de contas, onde for possível, para viabilizar análises comparativas ao longo do
tempo (no mínimo, reportar cada categoria de gasto).

•

Publicizar sua gestão financeira de forma mais eficiente para o público interno e externo.

•

Testar e utilizar ferramentas e metodologias que se tornem referências para a Rede com o tempo.

Recomendações
Grupo Gestor
•

Sistematizar os resultados até então obtidos em relação ao advocacy de defesa ou prevenção

•

Aprofundar a discussão e definir o caminho que a Rede tomará no tocante a entrada de novos membros

•

Discutir e definir a estrutura do funcionamento dos GTs para maior eficiência, eficácia e efetividade

•

Refletir continuamente com a Rede sobre sua visão mais refinada a respeito do que seria defender os direitos na Primeira Infância,
acolhendo possíveis olhares divergentes em busca de um consentimento do grupo.

•

Definir o escopo de atuação da Rede e buscar, de forma transparente, participativa e compartilhada, elencar os “Do’s” e “Dont’s” nesse
sentido.

•

Estruturar o processo de ampliação da capilaridade da RNPI - implementação dos PMPIs e da participação e fomento às REPIs

•

Manter o GT Avaliação, possivelmente renomeando-o para Avaliação e Monitoramento para que, com apoio da Secretaria Executiva,
impulsione essa cultura transversalmente à Rede.

•

Em geral, não recomendamos a criação de GTs para ações necessárias no curto prazo, porém, uma vez que esse modelo de governança
funciona na Rede, reforçamos a abertura de um grupo de trabalho para captação de recursos

•

Encampar uma discussão aberta de alinhamento sobre conflito de interesses com empresas à luz da necessidade de abrir-se ao diálogo
para causar mudanças de formas pragmáticas no campo da Primeira Infância.

•

Definir informações históricas de forma padronizada. Por exemplo, o número de organizações cofundadoras da RNPI, que varia para cada
documento.

Recomendações
Instituto C&A
•

Seguir como membro engajado da RNPI, independentemente da descontinuidade de financiamento, apoiando-a com
seu conhecimento técnico, visão estratégica e networking (como já o tem feito).

•

Incentivar a cultura da Avaliação e Monitoramento em todas as parcerias e projetos realizados, desde o seu início,
dada a importância que ela tem em todos os aspectos de uma iniciativa social.

•

Reportar o apoio à RNPI em seu site institucional, dado que não foi possível encontrar informações sobre a parceria
neste espaço.

•

Se cabível, dada a relevância que teve no impacto da Rede nestes dez anos, buscar pontos de convergência com a
nova estratégia do Instituto, de modo a viabilizar futuros aportes (nesse caso, mantendo o olhar pioneiro para apoio
institucional, tão relevante para a RNPI).

Recomendações
Toda a Rede Nacional Primeira Infância
•

Compactuar o regimento, as políticas, objetivos e escopos de atuação da RNPI.

•

Estruturar um glossário de definições operacionais para conceitos relevantes, como advocacy (a partir da definição
proposta pela ponteAponte).

•

Olhar reiteradamente para sua diversidade, sobretudo ideológica, não fugindo à reflexão coletiva quando houver
divergência de opinião e posicionamento.

•

Apoiar o processo de ampliação da capilaridade da RNPI por meio da implementação dos PMPIs e da participação e
fomento às REPIs.

•

Apoiar a gestão da Rede por meio de uma maior proatividade em relação aos desafios enfrentados, seja oferecendo
ou buscando recursos, ou ajudando no debate para superá-los.

•

Contribuir com seus conhecimentos técnicos, redes de contatos e projetos para o fortalecimento da Rede como um
todo nos aspectos mais sensíveis apontados nesta avaliação, entre eles sustentabilidade financeira e avaliação e
monitoramento.

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
11 99693-8404

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

Talita Montiel
montiel_talita@gmail.com
11 99616-8580
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