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Diante de um cenário externo de crise econômica e instabilidade política potencializado por um 
momento interno de transição de Secretaria Executiva, entrada maior de membros e mudanças 
relevantes no quadro de financiamento, a Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) enxergou uma 
oportunidade histórica: refletir sobre sua trajetória recente e avaliar seu trabalho e incidência 
de forma ampla e inédita, consultando, (re)conectando e escutando as percepções de seus 
membros e especialistas do campo. Para tanto, com o financiamento e participação ativa do 
Instituto C&A em todas as etapas, realizou pela primeira vez uma avaliação externa e 
colaborativa de seu trabalho em termos de resultados e impactos.   
 
Em razão do ineditismo e complexidade do projeto, que pressupõe a avaliação participativa de 
uma rede, aplicaram-se métodos mistos (grupos focais, questionário, pesquisa de dados 
secundários, entrevistas em profundidade e observações participantes e não participantes) de 
levantamento e triangulação de informações nos últimos seis meses, gerando mais de 50 
evidências e aprendizados que explicam os resultados da RNPI em 10 anos de existência.  
 
Com a ausência de sistematizações e linhas de base, a fim de apresentar os resultados de forma 
analiticamente coerente, a narrativa da avaliação foi construída com a proposição do Ciclo de 
Advocacy da RNPI, subdividido em (A) Conscientização/sensibilização; (B) Advocacy; (C) 
Implementação/Incidência. Ademais, avaliou-se a sustentabilidade financeira da Rede. Dentro 
desse framework, os principais resultados e aprendizados destacados são: 
  
A.1 Identificação/alcance do objetivo e formação de identidade (conceito geral

1
: 3 - bom) 

 Tanto membros da Rede como atores externos reconhecem que a RNPI vem conseguindo 
atingir seus objetivos (p. 19a, 19b e 20) 

 A Rede tem muito claro para si que, em termos de identidade, sua vocação central é incidir 
em políticas públicas por meio do advocacy (p. 16a e 16b) 

 Os resultados alcançados ampliam a missão da Rede paulatinamente, embora sua 
estratégia seja orgânica e, por consequência, o engajamento de seus membros – bem como 
a forma como veem sua atuação - variam de forma significativa (p. 21).  

 Nota-se espaço para uma atuação mais estratégica, de modo que fins e meios para atingir 
os objetivos não se confundam (p. 17). 
 

A.2. Articulação e mobilização de atores relevantes (conceito geral: 4 – Muito bom) 

 A atuação e os resultados obtidos pela RNPI nesse quesito são uma de suas fortalezas, 
reconhecidos inclusive pelo público externo (p. 23) 

 A representatividade geográfica, a diversidade temática de atuação e a expressiva 
relevância dos membros que nela atuam são aspectos que reforçam sua capacidade de 
incidir e, ao mesmo tempo, justificam o engajamento de seus membros (p. 23) 

 A expansão geográfica é uma evidência de sucesso neste quesito (p. 23, 24a e 24b) 

 

 Outro ponto essencial é o "impacto interno" à Rede, ou seja, o desenvolvimento 
institucional gerado aos seus membros pela atuação da RNPI (p. 26 e 28), como acesso a 
conhecimento, reconhecimento (p. 27) e melhoria de atuação da organização (p. 26)  

 Entretanto, sua estratégia de agregar novos membros e mobilizá-los é fluida e não 
necessariamente estratégica, o que gera investimento excessivo de energia (p. 30). 

 
A.3. Promoção da visibilidade dos direitos da criança no setor público e B.1 Plataformas e 
programas para produção de conhecimento (conceito geral: 4 – muito bom) 

 Dar visibilidade aos direitos da Primeira Infância e produzir conhecimento relevante são 
uma das atividades mais bem realizadas pela RNPI e um dos principais legados (p. 41)  

 O PNPI foi declarado como a iniciativa mais conhecida e a de mais alto impacto da Rede. 
Destacam-se ainda o Guia para Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, a 
campanha ”Criança É Prioridade" e o curso EAD de Planos Municipais para a Primeira 
infância, todos considerados como iniciativas de muito alto ou alto impacto para mais de 
50% de seus membros ouvidos e atores externos (p. 37, 38 e 39)  

 São resultados relevantes ainda do PNPI incluir a infância nas políticas públicas de saúde 
mental do Ministério da Saúde (p. 37) e alçar o país ao locus de referência internacional na 
garantia dos direitos da Primeira Infância (p. 36)    

 Nesse campo, a Rede atua de forma mais estratégica e com alto grau de visão 
compartilhada entre os membros, sobretudo em seus Grupos de Trabalho (p. 40) 

 Nota-se, por outro lado, que há muito trabalho para se atingirem tais objetivos, desgastes 
não sanados e aspectos da governança que tornam menos eficientes o funcionamento da 
Rede (p. 41). 

 
B.2. Advocacy de defesa ou prevenção (conceito geral: 3 – bom) 

 Essas ações têm sido eficazes e gerado grande mobilização interna. Ainda que existam 
espaços para melhorias em termos de escopo e amplitude (p. 47), a Rede é bem 
estruturada nesse campo de atuação, agindo de forma eficiente quando acolhe uma luta 
entre seus membros, mas é exigida acima de sua capacidade operacional (p. 44). 

 São inúmeras as ações e os resultados alcançados nesse sentido, entre os quais a 
articulação contra a redução da maioridade penal e a censura em exposições artísticas (p. 
44); a atuação anterior à votação do Plano Nacional de Educação, em que o relator retirou 
uma estratégia do Plano devido ao trabalho da RNPI (p. 44); o trabalho contra o Projeto de 
Lei 414/2008, que visava a antecipação da entrada de alunos no ensino fundamental (p. 
45); e a discussão sobre a Lei nº 13.509/2017, sobre adoção, que obteve vetos considerados 
uma grande vitória da Rede (p. 47).  

 Falta-lhe agora sistematizar os sucessos (e também fracassos), atualmente dispersos em e-
mails e falas institucionais, e aprender com eles (p. 47). 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
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B.3 Advocacy propositivo e C.1. Implementação (conceito geral: 5 – excelente) 

 A RNPI consegue, nesse âmbito, avançar em cenário desfavorável e improvável e alcançar 
muitos objetivos ambiciosos, com coesão interna, colaboração em Rede e implementações 
com um alto grau de qualidade de discussão e preparação, como é o caso do Marco Legal da 
Primeira Infância  

 No caso do Marco Legal, várias ações, como audiências para consultas públicas, seminários e 
mobilização de deputados, foram realizadas na sua tramitação, com resultados concretos 
como a mudança de direcionamento dos congressistas (p. 51) 

 A aprovação do MLPI teve impacto direto em âmbito nacional na legitimação de um 
ambiente jurídico seguro para se defenderem os direitos da Primeira Infância, causando 
mudanças também no Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689) e na Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT (p. 55) 

 Para além do Marco Legal, neste ponto, levantam-se mais de 30 ações, contribuições, 
conquistas e resultados da RNPI que fomentaram essa jornada até a aprovação do Marco 
Legal (p. 52 e 54). Por fim, destacam-se reconhecimentos externos como prêmios e 
participações/representações da RNPI em eventos, comissões e grupos de trabalho do 
governo em diferentes áreas (p. 56). 

 
C.2. Capilarização (conceito geral: 2 – regular) 

 Todos os setores consultados apontaram os Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPI) 
e as Redes Estaduais Primeira Infância (REPI) como estratégias centrais (p. 59) 

 No caso do PMPI, a Rede adotou estratégias com resultados relevantes: o relançamento do 
“Guia para Elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância” e o curso de 
capacitação para implementação dos PMPIs, cujo impacto foi considerado alto ou muito alto 
por mais de 50% dos respondentes da nossa avaliação (p. 63 e 64) 

 Para a REPIs, a estratégia de engajar as primeiras-damas na implementação dos PMPIs e a 
parceria com a UNICEF mostram caminhos para a capilarização mais eficiente (p. 63) 

 As REPIs não têm crescido em número e seus trabalhos são independentes do apoio da 
RNPI, mantendo-se circunscritas em sua maioria à região Nordeste (p. 60 e 65) 

 Cabe ressaltar a capilarização tem sido postergada no nível de sua execução por diversos 
fatores, entre eles, o contexto político atual e a ausência de recursos direcionados 
prioritariamente. Ainda que as estratégias sejam claras, os resultados dessa expansão ainda 
são insuficientes  

 O crescimento da Rede é um tema prioritário a ser discutido e aprofundado (p. 65). 
 
C.3. Avaliação e monitoramento (conceito geral: 1 – insuficiente) 

 Não se trata aqui de falta de qualidade, mas de ausência quase total de processos, metas e 
linhas de base. Há dois grandes desafios: realizar um monitoramento cada vez mais 
sistematizado e público de suas ações de advocacy e, de forma mais complexa, criar uma 
cultura de avaliação de suas atividades. O primeiro passo, reconhecer a importância disso, já 
se evidencia em nossa avaliação (p. 69) 

 Há algumas tentativas iniciais nesse sentido, como avaliação do desempenho de mídias 
sociais e do curso EAD (p. 69). Entretanto, diversas questões estão em aberto. 

 

Sustentabilidade financeira (conceito geral: 2 – regular) 

 Historicamente, a RNPI vem conseguindo de maneira eficaz não só se sustentar mas 
também aumentar consideravelmente seu financiamento (p. 72) 

 Entretanto, inexiste uma estratégia clara de sustentabilidade financeira que permita 
analisar em que medida esse crescimento encontra consonância na própria estratégia da 
Rede. Há concentração de recursos em financiadores recorrentes, sobretudo Fund. 
Bernard Van Leer e Instituto C&A, responsáveis por 75% do orçamento na última gestão 
(p. 73). O cenário se agrava com a saída do Instituto prevista para este ano 

 O primeiro passo - reconhecer a relevância de investir energia na sustentabilidade 
financeira - já foi dado. Trata-se de uma preocupação antiga da Rede, que vem 
discutindo-a ao longo dos anos (p. 74), tendo apresentado potenciais soluções, desde 
operacionais, por exemplo, cobrança de associação dos membros mediante criação de 
Selo, a estruturantes – como criando-se um GT específico (p. 75)  

 A maior parte, entretanto, não foi implementada por motivos variados: a necessidade 
inicial de priorizar os resultados conquistados (PNPI, MLPI etc.); o excesso de demandas 
políticas nos anos mais recentes; a existência de recursos crescentes os quais, de certa 
forma, desviaram o olhar da priorização da sustentabilidade financeira; entre outros. 

 É fundamental que os membros mais engajados (SE e GG) priorizem essa temática, 
utilizem de capacidades atuais internas de seus participantes e ampliem sua visão de 
fontes de financiamento, incluindo o autofinanciamento, bem como repensem 
sistematicamente qual é a saúde financeira que a RNPI de fato necessita. 

 Envolver toda a Rede nessa discussão é recomendável: 40% afirmam não conhecer como 
se dá a gestão financeira (p. 76). Discutir sobre conflitos de interesses com empresas 
financiadoras em um cenário de abertura de diálogo também se faz necessário (p. 77), 
bem como padronizar as prestações de contas para que se tornem comparáveis e 
analisáveis no longo prazo (p. 78).  

 Finalmente, lança-se um olhar para o apoio do Instituto C&A ao longo dos anos, 
concluindo-se pela alta relevância de seu apoio institucional à RNPI, fundamental para 
viabilizar em boa parte as conquistas narradas nesta avaliação geral (p. 80). 

 
A partir desses aprendizados e resultados, elencaram-se cerca de 30 recomendações 
principais, entre as quais aprimorar o registro histórico e a sistematização de suas atividades, 
definir conceitos relevantes para a Rede (como advocacy), repactuar normas, políticas, 
escopos e objetivos, repensar as formas de comunicação interna e externa, atentar para uma 
estratégia de entrada e acolhimento de novos membros, olhar reiteradamente para sua 
diversidade, focalizar a capilarização da RNPI por meio de REPIs e dos PMPIs, repensar a 
estrutura dos GTs, manter o GT Avaliação e criar um de Sustentabilidade para aprimorar seus 
processos e resultados e lançar mão dos 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. 
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RESPOSTAS ÀS QUESTÕES AVALIATIVAS1 
 

De forma resumida, retomamos a seguir as questões avaliativas que originaram o 
início desta avaliação, com um breve parecer da ponteAponte no que tange esses 
pontos, cujas evidências e justificativas foram exaustivamente trianguladas e validadas 
ao longo deste Relatório Final e seus anexos. Estamos seguros de que todas elas, na 
medida do que era possível, puderam ser respondidas e, sobretudo, de maneira a 
gerar reflexão e ação tal como nos propusemos desde o começo deste trabalho.  
 

● Em que medida os membros da RNPI se fortalecem por fazer parte desse agregado 
de organizações? 

Seus membros mais engajados, ao trazerem suas competências específicas, 
contribuem para seu próprio aprendizado e de seus pares por meio de ações em rede, 
que os tornam cada vez mais multicompetentes em suas esferas de ação mais 
particulares e locais, gerando uma espécie de "impacto interno" em espiral, sobretudo 
em relação a participação em iniciativas coletivas (GTs, assembleias, conferências, 
REPIs, comissões, grupos de trabalho do governo, consultas e atividades relacionadas à 
sua função de advocacy). Membros menos engajados se beneficiam diretamente das 
informações produzidas pela Rede e indiretamente dos avanços e conquistas no 
campo da Primeira Infância. 

 

● Em que medida a ampla diversidade de membros da RNPI contribui ou não 
positivamente para o alcance de resultados (conta com representantes do poder 
público e terceiro setor)? 

É dessa diversidade, explicitada em três níveis no documento principal (de atuação, 
geográfica e ideológica), que provêm alguns dos principais patrimônios da Rede: 
credibilidade, capacidade de capilarização e representatividade, riqueza de 
conhecimentos e olhares diversos para a Primeira Infância, incidência no poder público 
(por meio da participação ativa em comissões, grupos de trabalhos e eventos). Por 
outro lado, essas características geram uma natural dissonância interna - e se ampliam 
em um contexto interno de expansão da Rede e externo de polaridade ideológica, 
trazendo a necessidade de atenção e possíveis mudanças. 

 

● Em que medida a gestão e disseminação interna de conhecimento é ou não eficaz? 

Ela é eficaz na medida que a RNPI tem produzido cada vez mais conhecimento 
relevante e, nesse processo, vem aprendendo e se entendendo como Rede. Há, 
contudo, espaços para aprimoramento tanto na forma de comunicação interna 

                                                        
1 Para evitarmos ser repetitivos, as mais de 50 evidências que justificam esse parecer estão todas 
elencadas nos quadros avaliativos no início de cada bloco deste documento. 
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(excesso de mensagens surge como o principal ponto negativo da Rede) como no nível 
de registro e sistematização desse conhecimento. 

 

● Em que medida a RNPI tem sido ou não capaz de incorporar o monitoramento e 
avaliação em seus processos e práticas? 

De todas as etapas do ciclo de advocacy da RNPI aqui proposto, o monitoramento e 
avaliação é a mais frágil e com necessidade de aprimoramento, por meio de uma 
sistematização e publicização cada vez maior de suas iniciativas e a criação de uma 
cultura institucional (mindset) de avaliação em seus processos e práticas a partir deste 
trabalho inicial. 

 

● Em que medida a atuação da RNPI tem sido eficaz e eficiente nas diversas esferas: 
municipal, estadual e federal? 

Há claramente uma forte incidência na esfera federal, com resultados históricos 
conquistados (PNPI e MLPI, por exemplo). Nos âmbitos estaduais e municipais, há um 
longo e desafiador caminho a percorrer, mas com estratégias sólidas por meio das 
REPIs e das ações de implementação de PMPIs, respectivamente. 

 

● Em que medida a RNPI tem conseguido ou não entender os desafios locais e 
enraizar as suas atividades nas diversas regiões brasileiras? 

A RNPI conduziu uma expansão acertada de sua rede em termos geográficos, atingindo 
por exemplo localidades das regiões Norte e Nordeste, e hoje conta com 
representatividade nacional, não estando diretamente presente em dois Estados da 
federação. No entanto, entender os desafios locais passa atualmente pela estratégia 
de capilarização, sobretudo via REPIs e PMPIs, apontam seus integrantes. Já o 
enraizamento de suas atividades nas diversas regiões brasileiras deve ser visto como 
um objetivo de mais longo prazo, com uma longa trilha a ser percorrida após a efetiva 
implementação dos PMPIs. 

 

● A RNPI tem atuado tendencialmente de forma proativa ou reativa? 

Não há evidências quantitativas que permitam eleger uma ou outra forma de atuação. 
Entretanto, dado o turbulento cenário político institucional nos últimos três anos, 
nota-se claro investimento de tempo, recursos e energia da Rede no advocacy 
preventivo (e naturalmente, de forma reativa), com notável sucesso em vários casos. 
Por outro lado, membros consultados afirmam que esse contexto desfocaliza a 
atuação proativa, como os encaminhamentos do MLPI e a implementação dos PMPIs. 

 

● Em que medida a RNPI é ou não entendida como ator no campo e é ou não 
reconhecida no seu papel de construção do próprio campo? 
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A RNPI é, de forma ampla e sólida, entendida como ator no campo e claramente 
reconhecida pelo seu papel, havendo poucas objeções nesse sentido, sobretudo em 
relação à possibilidade de incidir ainda mais na Primeira Infância. 

 

● Em que medida a RNPI tem se mostrado capaz de influenciar as discussões sobre 
Primeira Infância e pautar a agenda dos governos? 

Como afirmado anteriormente, a RNPI já é tida como referência nas pautas 
relacionadas à Primeira Infância e tem pautado a agenda dos governos via advocacy 
propositivo (MLPI e PMPI, por exemplo) e preventivo (com diversos artigos de Projetos 
de Lei e PECs barrados pela atuação da Rede), mesmo no cenário crítico recente. 
Naturalmente, seus membros acreditam que há ainda grande espaço de interlocução e 
incidência na agenda governamental, havendo um deslocamento sensível para a 
regionalização e a municipalização dessa atuação. 

 

● Em que medida os produtos de conhecimento desenvolvidos pela RNPI foram 
eficientemente disseminados? Qual a amplitude do seu efeito? 

Internamente à Rede, os produtos de conhecimento são amplamente divulgados, 
porém não necessariamente assimilados e utilizados na mesma proporção. 
Externamente, nota-se nítido esforço, sobretudo das Secretarias Executivas, em 
publicizar os materiais e informações por meio do site da RNPI e de suas mídias sociais, 
não tendo sido possível, contudo, aferir a efetividade em relação a um público geral de 
interesse. 
 

● Em que medida a RNPI participou dos principais marcos da trajetória da Primeira 
Infância no Brasil? Quais os resultados de sua atuação? 

Desde sua criação, em 2007, a RNPI participou ativamente de todos os marcos mais 
relevantes na trajetória da Primeira Infância no Brasil. Não é possível atribuir 
isoladamente à Rede suas conquistas, uma vez que seus membros incidem em diversas 
instâncias e de diversas formas para além da própria RNPI. Entretanto, é nítido que a 
Rede agregou e contribuiu efetivamente para os casos apresentados na avaliação, 
entre os quais se destacam o PNPI (Plano Nacional pela Primeira Infância), o MLPI 
(Marco Legal da Primeira Infância) e os PMPIs (Planos Municipais Primeira Infância), 
esses ainda com muitos resultados a alcançar (como o curso online de formação). Por 
meio de cartas coletivas e advocacy preventivo, a Rede também logrou resultados 
positivos ao incidir de maneira decisiva, por exemplo, na votação do Projeto de Lei nº 
8.035 - o Plano Nacional de Educação (PNE), no Projeto de Lei nº 414, de 2008, que 
visava a antecipação da entrada de alunos no ensino fundamental e na Lei nº 13.509, 
de 22 de novembro de 2017, que tinha por cerne a mudança de elementos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, do Código Civil e da CLT no tema da adoção. 
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1. APRESENTAÇÃO: POR QUE SE AVALIAR NESTE MOMENTO?   
 
No cenário externo, crise econômica, instabilidade política, desarticulação institucional 
nas mais diversas causas e instâncias; no ambiente interno, transição de Secretaria 
Executiva, aumento considerável no número de membros, mudanças relevantes no 
quadro de financiamento. 
 
Diante de tantos desafios em sua jornada pela promoção e garantia dos direitos da 
Primeira Infância, a RNPI, composta de mais de 210 organizações de todas as regiões 
do Brasil, enxergou nas dificuldades uma oportunidade histórica: refletir sobre sua 
trajetória recente; e avaliar seu trabalho e incidência de forma ampla e inédita, de 
forma a olhar para sua estrutura de funcionamento e governança; e consultar, 
(re)conectar e escutar as percepções de seus membros e outros especialistas do 
campo. Para tanto, com o financiamento e participação ativa do Instituto C&A em 
todas as etapas, realizou pela primeira vez uma avaliação externa de seu trabalho e 
das percepções acerca de seus resultados e impactos.   
 

 
 
Todo o trabalho da ponteAponte foi baseado na perspectiva de que as perguntas 
avaliativas que emergiram do processo participativo determinariam a escolha dos 
métodos. Mais do que isso, alinhados a um posicionamento conscientemente mais 
transformador, enxergamos a avaliação como uma maneira de contribuir para 
mudanças sociais positivas, envolvendo todos os interessados. Isso significa que os 
avaliadores, a nosso ver, têm de fazer um extenso trabalho qualitativo preliminar para 
entender a comunidade antes de desenvolver as questões avaliativas, de modo a 
construir uma relação com ela e garantir que os grupos interessados sejam incluídos e 
apoiados. No caso da RNPI, abrigando perspectivas dos diferentes interessados no 
objeto avaliado e a fim de responder as perguntas dos principais gestores da iniciativa.  
 

O PROJETO LEGADO DO INSTITUTO C&A 

 
O Instituto C&A, no âmbito da sua transição e consequente fim do financiamento a 
projetos pelo Programa de Educação e Cultura, desenhou o projeto “Legado", com 
duração de três anos, que aponta a avaliação como uma das estratégias centrais por três 
motivos: 1) apoiar o desenvolvimento dos seus parceiros; 2) entender o que funcionou ou 
não e porquê; 3) sistematizar aprendizados e fomentar a sua disseminação e uso em 
iniciativas da nova agenda do Instituto C&A.  
 
Neste contexto, o Instituto propôs à Rede Nacional Primeira Infância (RNPI), sua Secretaria 
Executiva e Grupo Gestor a ideia de levar a cabo e financiar uma avaliação participativa do 
seu apoio e a ideia foi acolhida imediata e entusiasticamente.  
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Situado historicamente neste contexto, este documento tem o objetivo de apresentar 
os principais resultados da avaliação conduzida pela ponteAponte. Anteriormente 
dividido em duas seções principais na sua versão preliminar, a saber, (a) estrutura e 
funcionamento e (b) avaliação do trabalho da Rede, agora ele está organizado em (a) 
um modelo de ciclo de advocacy – ao qual chegamos de forma colaborativa após a 
apresentação da versão preliminar em assembleia – e (b) em uma análise final da 
sustentabilidade da RNPI. Ressaltamos que o documento preliminar, exaustivamente 
discutido na Assembleia (novembro/2017), segue válido para reflexões internas. 
 
Esperamos fazer jus à riqueza de nossas descobertas, tanto para os “tesouros” 
encontrados, quanto para os desafios que identificamos.  
 

Boa leitura! 
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2. METODOLOGIA RESUMIDA2: COMO FORAM OS PROCESSOS 

DE AVALIAÇÃO? 
 
O processo de construção da metodologia para avaliar a RNPI foi participativo e 
orientado por uma perspectiva cartográfica, ou seja, alguns princípios e ferramentas 
foram planejados e implementados a priori, mas estes logo cederam espaço a uma 
abertura para tomada participativa de decisões no início e ao longo do processo. 
 
O ponto de partida do projeto se deu em uma reunião com um grupo de trabalho 
voltado para a avaliação da RNPI com o intuito de definir os objetos da investigação 
que, ao final do processo, foram agrupados por meio de dois principais: (a) 
compreender o impacto social e coletivo da RNPI e (b) levantar os principais desafios 
de estrutura e funcionamento internos à Rede.  
 
Nesse encontro, priorizaram-se as questões de investigação, definiram-se a 
abordagem e os sujeitos de pesquisa e trouxeram-se à luz algumas hipóteses relativas 
às indagações realizadas pelos membros da RNPI e do próprio grupo de organizações.  
 
Cientes de que abordagens de avaliação que usam métodos mistos fortalecem a 
habilidade da comunidade avaliativa em responder a essas demandas com maior rigor, 
responsabilidade e eficiência em grupos culturalmente diversos, tais como a RNPI, 
ativamos inicialmente quatro processos mutuamente complementares:  
 

1. A criação e implementação de pesquisa via questionário online para todos os 

membros da Rede e atores externos para ela relevantes, com diversas versões 

formuladas a partir de um núcleo comum para cada público-alvo, a saber, 

membros da academia, financiadores, coletivos, membros da Rede, secretarias 

executivas e público externo à Rede; 

2. O planejamento e execução de duas sessões de grupo focal, uma com líderes 

de Grupos de Trabalho (GTs) e outra com líderes de Redes Estaduais (REPIs); 

3. Uma observação não participante de eventos sobre Primeira Infância e 

também da comunicação interna da RNPI, que perscrutou, categorizou e 

analisou as trocas de e-mails entre membros da Rede por 80 dias consecutivos, 

com a finalidade de desvelar fenômenos pertinentes aos dois objetivos de 

investigação;  

4. A pesquisa e estudo de dados secundários (documentos e relatórios históricos, 

legislações, artigos, materiais de comunicação etc.). 

                                                        
2  No intuito de tornar este documento mais conciso, a descrição detalhada (sistematização) do processo 

metodológico consta dos Apêndices. Mais do que um complemento, consideramo-la uma leitura-base (pilar) para 
explicar o que emergiu neste trabalho. 
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Todo o processo foi embasado nos nove princípios metodológicos sugeridos pela 
ponteAponte quando da formulação da proposta de avaliação, incessantemente 
buscados ao longo deste trabalho, a saber: 1) análise quanti-quali; 2) envolvimento dos 
stakeholders; 3) avaliação como parte do processo de impacto social; 4) análise 
quadrimembrada; 5) investigação apreciativa; 6) abordagem culturalmente sensível; 7) 
análise multissemiótica do discurso; 8) visão sistêmica; e 9) teoria da resiliência.  
 
Com base nisso, produzimos inicialmente dois documentos para relatar as descobertas 
do processo de avaliação: (1) um relatório em versão prévia, com uma abordagem 
mais robusta para estrutura e funcionamento da Rede e que serviu de base para as 
discussões norteadoras da versão final; e (2) uma apresentação visual para disseminar 
o resultado da avaliação para os membros da RNPI na Assembleia da Rede, entre 23 e 
24 de novembro de 2017, no Rio de Janeiro.  
 
Vale ressaltar que, dentro da perspectiva cartográfica a que nos propomos, embora 
fugisse ao escopo de trabalho inicialmente delimitado, aceitamos o convite para 
participarmos e apresentarmos os resultados prévios da avaliação na Assembleia 
acima descrita, sendo que ao final da mesma percebemos a necessidade de realizar 
entrevistas com os representantes das organizações que já ocuparam o papel de 
Secretaria Executiva, de modo a conferir maior grau de isonomia à pesquisa. Com isso, 
somaram-se aos processos anteriormente listados mais dois:  
 

5. A observação participante nos três dias da Assembleia de Primavera da RNPI, 

na qual colhemos mais subsídios para complementar este relatório final; e 

6. A realização de entrevistas em profundidade com representantes de todas as 

Secretarias Executivas da história da Rede, com o objetivo de conhecer melhor 

seu percurso, desafios e conquistas, além de consultas pontuais de validação a 

diversos membros. 

 
Tivemos também um retorno por parte do Instituto C&A que nos levou a adotar um 
novo olhar em relação à estrutura do relatório. Este retorno e as novas fontes de 
evidência levantadas culminaram numa reorganização do documento, conforme ele 
será apresentado agora, na perspectiva da sistematização do ciclo de advocacy da 
RNPI, que foi estruturado com base na leitura teórica e consulta a especialistas em 
advocacy, inclusive membros da própria Rede, e a partir de diversos estudos sobre 
ciclos de advocacy possíveis. Este ciclo tem por parâmetro as ações da Rede e seus 
desdobramentos, e é composto por três grandes blocos, divididos internamente 
também em três seções, com o objetivo de tornar explícita a forma de atuação da 
Rede Nacional, assim como facilitar o entendimento das ações por ela realizadas. 
 

Os três grandes blocos criados foram Conscientização/sensibilização, Advocacy e 

Implementação/incidência, conforme pode ser visualizado na Figura 1. 
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Figura 1 - Ciclo de Advocacy da RNPI  

 
Fonte: criado pela pAp a partir de referências bibliográficas e consulta a especialistas. 

 
 
Em ”Conscientização/sensibilização”, é possível encontrar um conjunto de atividades 
voltadas à identificação do problema e à ampliação e aprofundamento da causa da 
Primeira Infância, definida como escopo de atuação da Rede; à articulação e 
mobilização de atores dentro e fora da RNPI, visando promover a colaboração de 
atores estratégicos com vistas para a incidência em políticas públicas de Primeira 
Infância; e à visibilidade e à promoção dos direitos da criança no setor público, nos três 
níveis da federação e nos três Poderes. 
 
A seguir, a fase de Advocacy refere-se à atuação mais explícita e diretamente ligada à 
participação social, na proposição de pautas, programas e mudanças no sistema de 
direitos da Primeira Infância. Em contraste à fase anterior, de natureza 
“orquestradora”, esta remete à “hora da verdade” e ocorre em outro ritmo. Aqui, tem-
se a geração dos mais diversos subsídios técnico-científicos nos mais diferentes 
gêneros e suportes de modo a facilitar a capacitação pela e a interlocução com a 
sociedade civil organizada (cartilhas, planos, cartas, manifestos, propostas de lei etc.). 
Na fase de Advocacy, colocamos também a participação direta para a melhoria ou a 
proposição de ideias a serem implementadas pelo governo em suas mais diversas 
instâncias (assembleias, conselhos, reuniões consultivas, plenárias etc.). A participação 
direta para o veto ou mitigação de propostas que precarizam os direitos da Primeira 
Infância é um item intermediário da segunda fase do ciclo de advocacy da RNPI. 
 
Por fim, o bloco de Implementação/incidência engloba o entendimento dessa 
avaliação de incidência como mudança efetiva da situação, tanto no ambiente 
legislativo e judiciário, quanto na vida dos beneficiários diretos das conquistas na 
causa da Primeira Infância. Conquistas concretas de incidência em políticas públicas, 
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criando um ambiente legal efetivamente mais favorável à garantia dos direitos das 
crianças também é trazido nesta fase do ciclo, assim como a incidência em âmbito 
municipal, nível em que de fato as políticas públicas se convertem na criação de 
programas, mudanças orçamentárias e se tornam mais tangíveis em termos do 
impacto direto aos beneficiários. Finalizamos esta fase do ciclo trazendo um olhar para 
a necessidade de criação de linhas de base, metas e adoção de mecanismos de 
monitoramento e avaliação, para mensurar impacto e, consequentemente melhorar a 
argumentação a favor do próprio trabalho de advocacy e incidência da Rede. 
 
Cada bloco aqui apresentado é precedido de um parecer de avaliação da 
ponteAponte, em que buscamos sumarizar, consolidar e concluir sobre a qualificação 
de atuação e o alcance de resultados da Rede, trazendo evidências concretas (de 
forma não exaustiva) que justifiquem nosso posicionamento de avaliadores.  
 
Ao final deste processo de avaliação, produzimos e entregamos mais quatro produtos: 
(3) este relatório final de avaliação para o Instituto C&A e o grupo gestor da RNPI, o 
qual será compartilhado com toda a RNPI e publicizado em diversos canais; (4) uma 
apresentação visual em versão final deste trabalho; (5) um sumário executivo 
bilíngue, resumindo os principais pontos da avaliação; e (6) uma apresentação de 
apoio, com todas as análises e detalhamento do questionário online aplicado. 
 
Ressaltamos que uma preocupação constante por parte das organizações contratantes 
é com a qualidade das avaliações realizadas. São vários os relatos de frustração com os 
processos avaliativos que não as ajudam. Tais avaliações normalmente geram um 
relatório extenso, com detalhes sobre métodos e instrumentos de pesquisa utilizados, 
mas portadores de um defeito fatal: não ajudam a melhorar ou a tomar decisões 
estratégicas sobre o futuro daquilo que estava sendo avaliado, o “avaliando”. Houve, 
por parte dos consultores deste trabalho, uma constante preocupação nesse sentido, 
acreditando-se que um estudo desse gênero só pode ser considerado uma avaliação se 
puder manifestar um olhar apreciativo para as oportunidades de aprendizado no 
processo. Temos como pressuposto o fato de este processo ser um ponto de partida 
de reflexão e ação da RNPI, em uma espiral de potencialização integrada ainda pelas 
discussões na Assembleia e, proximamente, o planejamento estratégico da Rede.   
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3. AVALIAÇÃO DA RNPI PELO CICLO DE ADVOCACY  
 

A.1. CONSCIENTIZAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO E ALCANCE DO 

OBJETIVO E FORMAÇÃO DE IDENTIDADE  
 

 
AVALIAÇÃO – PARECER PONTEAPONTE 

 

Eficácia    Muito boa  

Eficiência  Regular    

Amplitude     Excelente 

Estratégia  Regular    

 

Nota geral   Boa   

 
A conscientização e sensibilização de atores relevantes na causa da Primeira Infância no 
âmbito da RNPI inicia-se com a identificação de um objetivo claro e delimitado – garantir e 
efetivar os direitos das crianças de 0 a 6 anos (p. 16) -, o qual segue sendo seu desafio 
principal em dias atuais (p. 16 e 17). Tanto membros da Rede como atores externos 
relevantes no campo da Primeira Infância reconhecem que a RNPI vem conseguindo atingir 
seus objetivos (p. 19a, 19b e 20), com poucas variações e nuances entre os subgrupos 
representados. Neste processo, a Rede tem muito claro que, em termos de identidade, sua 
vocação central é incidir em políticas públicas por meio do advocacy (p. 16a e 16b).   
  
Nesses aspectos relacionados ao subgrupo A.1, a RNPI vem, portanto, atuando e atingindo 
resultados de maneira eficaz. Em termos de amplitude temática, ideológica e geográfica, sua 
contribuição é altíssima, porém isso se deve à liderança de poucos atores-chave3 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 (p. 21). 
Nota-se espaço para uma atuação mais estratégica, de modo que fins e meios para atingir os 
objetivos não se confundam (p. 17). 
 

 
 
A questão social catalisadora da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI), é a tomada de 
consciência, gradual e processual, de que os direitos das crianças vinham sendo 
tratados de forma incompleta, desarticulada e fragmentada pelo poder público, sendo 
que a singularidade da Primeira Infância requer uma dedicação para as suas 
especificidades. A criança, além de mais mediada pela família na sua relação com a 
sociedade e suas instituições e sem autonomia para lutar pelos seus próprios direitos, 
foi identificada como um sujeito de direitos vulnerável e desconhecido em muitos de 
seus aspectos, não contemplados pelas políticas públicas.  

                                                        
3 Os aspectos de amplitude e engajamento são analisados em outros ciclos de advocacy  
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É diante desse conhecimento que entre os anos de 2005 e 2006 o Instituto Bernard 
Van Leer convidou a Promundo para retomar um trabalho que havia se iniciado com a 
formação do CODIPI (Comitê de Desenvolvimento Integral da Primeira Infância) em 
2002, mas desta vez contando com a articulação de organizações da sociedade civil, de 
forma apartidária. É da sinergia entre esses diversos atores relevantes que já atuavam 
no advocacy pelos direitos da Primeira Infância que a RNPI surge em 2007, com o fim 
de continuar a luta pela integralidade desses direitos. Esse histórico de identificação 
do problema pode ser narrado aqui, de forma inédita, a partir de diversas fontes de 
evidência levantadas, descritas nos procedimentos metodológicos. 
 
A RNPI foi criada com o objetivo principal de garantir e efetivar os direitos da Primeira 
Infância por meio de ações de sensibilização, articulação e mobilização de atores dos 
diversos setores para fazer incidência em políticas públicas nesse campo. Desde o 
início, contou com o apoio da Ágere Advocacy, organização sem fins lucrativos sediada 
em Brasília que, por meio de parcerias com diferentes organizações da sociedade civil, 
auxilia ações para a implementação de políticas públicas e para a justiça social.  
 
Hoje, com mais de 210 membros, a Rede ainda preserva claramente essa visão 
compartilhada entre seus membros, o que pôde ser constatado ao longo de todo o 
processo de avaliação, na visão tanto de atores internos como externos a ela. Essa 
constatação se evidencia com os atores mais engajados e comprometidos com a Rede, 
como os líderes de Grupos de Trabalho, Redes Estaduais e (ex) gestores de todos os 
ciclos da Secretaria Executiva da Rede. Uma evidência clara disso foi a roda promovida 
na última Assembleia da Rede com seu GG (Grupo Gestor), em que alguns membros, 
de forma enfática, ressaltaram a vocação central da RNPI – o advocacy. A tabela 
abaixo (Tabela 1) revela uma consonância em como os membros e os representantes 
do público externos enxergam os objetivos da Rede, com base em 100 respondentes. 
 

Tabela 1 - Objetivos da Rede 

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 
Fonte: questionário online da Avaliação. Base de 100 respostas, dentre membros e público externo. 
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Após discussões ao longo da última Assembleia da RNPI, assente-se que todos esses 
objetivos estão relacionados ao advocacy, mas, por uma questão metodológica, a fim 
de analisar as respostas do questionário e delimitar o ciclo proposto para esta 
avaliação, definimos o conceito de “advocacy” desta tabela4, dentro do ciclo total de 
advocacy, como 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.  
 
Ressalta-se que, embora o questionário tenha sido aplicado no segundo semestre de 
2017, 10 anos após a criação da Rede, o item “ampliar a consciência a sobre a Primeira 
Infância e dar visibilidade a ela” aparece em 16% das respostas, denotando a clara 
necessidade de seguir incidindo no problema de advocacy identificado mais de uma 
década antes. 
 

OS FINS E OS MEIOS 

 

Ao serem questionados sobre os objetivos da Rede e sobre como alcançá-los, apresentaram-se 
resultados que apontam para uma convergência de percepções acerca dos objetivos da RNPI 
e, simultaneamente, uma confusão entre o que são os objetivos da Rede e a forma como 
atingi-los. As tabelas abaixo (Tabelas 2 e 3) explicitam esta questão ao compararem as 
respostas das perguntas Em seu entendimento, quais são os objetivos da Rede Nacional 
Primeira Infância? e De forma geral, como a Rede atua para atingir seus objetivos?, abertas 
entre membros e respondentes externos. 
 
Esta questão foi apresentada na última Assembleia da Rede com seu GG (Grupo Gestor). Sua 
relevância foi reiterada na ocasião e gerou diversas reflexões, dentre as quais: 
 

 O objetivo deveria ser o desenvolvimento pleno das crianças. O impacto social direto; 

 É preciso ter cuidado com a entrada de novos membros, pois é possível que, com a 

expansão da Rede, a missão não esteja clara para todos; 

 A importância que a Rede priorize alguns caminhos de atuação, como o enfoque no 

PMPI. 

 
 
 
 

                                                        
4
 Uma vez que a RNPI não possui uma definição compactuada para advocacy, havendo, segundo seus membros, 

olhares e perspectivas diversas para o conceito, construímos uma definição operacional a partir de consultas aos 
participantes da Rede e a especialistas externos, entre os quais o prof. Dr. Mario Aquino (FGV/SP - Administração 
Pública) e as advogadas especializadas em direito em sociedade civil Aline Gonçalves Souza e Paula Storto, que 
gentilmente cederam artigos sobre o tema. Recomendamos, assim, que a Rede elabore sua própria 
conceitualização tendo como base esta proposta inicial elaborada dentro do que vislumbramos como 
operacionalizável no âmbito da atuação da RNPI. Por orientação de diversos membros da Rede, não adotamos o 
termo "lobby" quando da definição de advocacy, uma vez que ele é evitado em razão de sua conotação pejorativa 
no senso comum.  
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Tabela 2 - Objetivos da RNPI – divisão entre membros e respondentes externos 

Objetivos membro externos 

Articulação de atores para PI/ atuação em Rede 41 8 

Promover e/ou garantir direitos da PI 32 6 

Advocacy 31 - 

Produção/ disseminação de conhecimento 18 3 

Ampliar consciência para PI/ dar visibilidade  11 5 

Outros 10 1 

Capacitação de atores para PI 3 1 

Elaboração/ implementação de políticas públicas 1 4 

Fomentar ações para PI 1 1 

Fonte: questionário online da Avaliação. Base de 100 respostas, dentre membros e público externo. 
 
 
 

Tabela 3 - Maneiras de se alcançarem os objetivos da RNPI 

Maneiras de alcançar objetivos membro externos 

Articulação de atores para PI/ atuação em Rede 57 8 

Advocacy 35 6 

Comunicação/divulgação da causa 25 - 

Outros 16 4 

Por meio de sua estrutura (GG, SE, GTs) 16 - 

Geração e disseminação de conhecimento 15 1 

Organização e participação em eventos sobre o tema 14 2 

Troca de informações e experiências 12 2 

Promovendo espaços de discussão e diálogo 7 1 

Capacitação de atores 6 1 

Incentivo à elaboração de PMPIs 5 - 

Realização de projetos/ações 5 - 

Fonte: questionário online da Avaliação. Base de 100 respostas, dentre membros e público externo. 
 

 

Nota-se que para membros externos a articulação e a promoção de direitos para PI também 

estão como os principais objetivos, sendo que o advocacy foi citado somente como maneira de 

se alcançá-los. Também se pontua que os membros são muito mais detalhistas ao explicar as 

formas de atuação da RNPI, o que pode já ser esperado, mas o que também abre espaço para 

questionar como sua atuação vem sendo divulgada para o público externo. Como exemplo, 
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pode-se ressaltar que a terceira forma de atuação da Rede mais citada pelos membros 

(comunicação/divulgação da causa) não foi mencionada por nenhum respondente externo. 

Um trabalho de comunicação sobre a RNPI em si (e não apenas direcionado à Primeira 

Infância) é recomendável com vistas ao fortalecimento institucional e a ampliação de seu 

poder de influência no longo prazo. 

 
 
A avaliação aponta que os representantes do público externo consultados também 
validam o aspecto da identidade e função da Rede. Quase 60% deles acreditam que a 
Rede atinge seus objetivos, e quase 40%, que os alcança parcialmente. Porém, essa 
proporção se inverte se isolarmos apenas não membros e financiadores, conforme 
Figura 2. Vale destacar que nenhum respondente, interno ou externo à RNPI, afirma 
acreditar que ela não alcança seus objetivos. 

 
Figura 2 - Alcance dos objetivos da RNPI - por perfil de respondente 

 
Fonte: questionário online da Avaliação. 

Legenda: Base de 95 respondentes, dentre membros da RNPI e stakeholders externos. Os números 
dentro das barras correspondem ao total de pessoas que deram aquela resposta. 

 

 
Se, por um lado, não membros e financiadores são os que apresentam visão mais 
crítica sobre as conquistas da RNPI e os que se sentem menos aptos a dizer se a Rede 
alcança seus objetivos, por outro, os que acreditam que a RNPI está conseguindo 
atingir seus objetivos justificam sua resposta da seguinte maneira: 
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Me parece que a Rede é uma instância necessária de articulação demarcando a Primeira 
Infância como um setor, o que não existia antes. Sua articulação com centenas de 
organizações da sociedade civil potencializa o trabalho conjunto e integrado no tema.  
 
É muito importante uma rede que pensa e trabalha em prol desta fase tão importante de 
desenvolvimento do ser humano, e quando uma rede consegue envolver e fazer com que 
as pessoas mobilizem com este objetivo, acredito que, sim, a RNPI está atingindo seu 
objetivo. 

Público externo à RNPI 

 
 
Já os não membros e financiadores que acreditam que a Rede está conseguindo atingir 
parcialmente seus objetivos apresentam justificativas como: 
 

Entendo que o processo é lento, no entanto parece faltar divulgação do trabalho da rede e 
suas conquistas. 

 
Imagino que, como eu, outras pessoas de interesse não estão dialogando com a produção 
da RNPI por algum motivo.(...) Ainda não encontrei canais de diálogo na produção de 
conteúdo e outras trocas com a Rede. Talvez, ainda, os conteúdos não estejam chegando 
em mim, ou não estejam presentes o suficiente em falas de especialistas de maneira a eu 
buscar a referência (como fonte de matérias, em congressos). 

 
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. 

Público externo e financiadores da RNPI 

 
 
Além da articulação de atores5, aspecto mais citado para justificar a avaliação de que a 
RNPI está atingindo seus objetivos, a visibilidade do campo de direitos da Primeira 
Infância e a projeção e reconhecimento da Rede, que decorre da justificativa anterior, 
emergem com relevância, na visão dos consultados (vide Tabela 4): 

 
 

Tabela 4 – Justificativas de quem respondeu que a Rede alcança seus objetivos 

Justificativa Número de citações 

Articulação de diversos atores/ organizações 16 

Visibilidade e propriedade para PI 13 

Reconhecimento 12 

Outros 11 

Advocacy 10 

Avanço no número de membros 9 

Produção e disseminação de conhecimento 8 

                                                        
5
 A articulação e mobilização de atores-chave será detalhada no próximo tópico deste relatório. 
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Aprovação do Marco Legal PI 5 

Objetivos são atingidos 5 

Realização de projetos/ações efetivos 5 

Conseguiu pauta/ espaço para discussão 4 

Atuação nacional 3 

Vem se fortalecendo com o tempo 3 
Fonte: questionário online da Avaliação. Base de 55 respostas, dentre membros e público externo. 

 

 

Em suma, o que foi evidenciado tanto nas entrevistas em profundidade conduzidas 

com as Secretarias Executivas como nos questionários analisados é que o ponto de 

convergência inicial das organizações que se propuseram a atuar em rede mantém-se 

como agenda central na Rede, com conquistas importantes em termos de agregação 

de valor e participação na própria RNPI, com reconhecimento de seus interlocutores 

externos que, apesar de mais críticos, exaltam o valor que ela agrega à causa da 

Primeira Infância, e com alto grau de coesão em relação à sua missão. 

 

REFLEXÕES E APRENDIZADOS – A QUESTÃO DA 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.  
 
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. 
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A.2. CONSCIENTIZAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO: ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE 

ATORES RELEVANTES 
 

 
AVALIAÇÃO – PARECER PONTEAPONTE 

 

Eficácia    Muito boa  

Eficiência   Boa   

Amplitude     Excelente 

Estratégia  Regular    

 

Nota geral    Muito boa  

 
Em se tratando de articulação e mobilização de atores relevantes na causa da Primeira 
Infância, pode-se afirmar que a atuação e os resultados obtidos pela RNPI são uma de suas 
fortalezas, reconhecidos inclusive pelo público externo (p. 23). A alta representatividade 
geográfica da Rede, a grande diversidade temática de sua atuação e a expressiva relevância 
dos membros que nela atuam são aspectos que reforçam sua capacidade de incidir em prol 
dos direitos da Primeira Infância e, ao mesmo tempo, justificam o engajamento de seus 
membros, gerando um círculo virtuoso (p. 23). 
 
Evidência de sucesso neste quesito pode ser encontrada em sua diversidade geográfica: a 
RNPI apresenta ampla penetração nos setores em que se dispõe a atuar, em todos os níveis 
da federação, com representantes em 24 Estados e o Distrito Federal e capilaridade nacional 
por meio de seus membros (p. 23, 24 e 24). Outro elemento essencial é o "impacto interno" 
à Rede, ou seja, o desenvolvimento institucional gerado aos seus membros pela atuação da 
RNPI (p. 26 e 28), como acesso a conhecimento pela participação em eventos e congressos, 
reconhecimento (p. 27) e consequente melhoria de atuação da própria organização (p. 26).   
 
Assim, 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 (p. 30). 

 
 
 
Por articulação e mobilização, entende-se o 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.  
 
A articulação e a mobilização compõem o bloco de “conscientização/sensibilização” 
numa perspectiva em que geram uma mútua sensibilização e aprendizagem entre os 
atores envolvidos. Organizações, centros de pesquisa, financiadores, atores parceiros 
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do governo passam a se engajar com a construção de uma agenda em prol dos direitos 
da criança e, simultaneamente, influenciam a expansão do aprendizado da Rede ao 
trazerem conhecimentos específicos, advindos de sua peculiaridade geográfica, suas 
atividades técnicas e seus interesses ideológicos, de forma a gerar impacto coletivo.  
 
Quando indagados sobre como os objetivos da Rede são atingidos, a articulação e a 
mobilização são visíveis inclusive para o público externo, como podemos observar nos 
seguintes relatos colhidos por meio do questionário: 
 

Reunindo as especialidades de cada envolvido, gerando fluxos, diálogos, reconhecendo o 
mapa de referências regionais onde estão situados os equipamentos que se voltam para o 
atendimento da criança, mas reconhecem de modo sistêmico a família como primeira 
instituição. 
 
Mobilizando as organizações, promovendo o diálogo e articulando as ações em defesa da 
Primeira Infância. 
 
Conectando todos os atores que influenciam ou podem influenciar políticas públicas 
relacionadas a Primeira Infância. 

Público externo à RNPI 

 
Na primeira seção deste bloco, na Tabela 4, vimos que a justificativa mais usada pelos 
membros ao defenderem a efetividade da Rede é o fato de esta articular diversos 
atores e organizações em torno da Primeira Infância. E esse é um movimento perene. 
A Rede foi iniciada com cerca de uma dezena de atores6 e cresceu progressivamente 
até seu momento atual, com 213 membros7.  
 
Na gestão da Avante (2011-2012), que se incumbiu de ampliar a abrangência 
geográfica da Rede e expandi-la sobretudo para além do eixo Rio-São Paulo-Brasília, 
foram agregados 38 novos membros, muitos do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. 
Trata-se de uma relevante contribuição – no cenário atual em que a Rede é 
representada em 24 Estados e o Distrito Federal. Mais recentemente, sob o comando 
da última Secretaria Executiva, o CECIP (2014-2017), a RNPI aumentou em 81 
membros. Apenas Amapá e Sergipe ainda não são representados, porém vale ressaltar 
que muitos membros da Rede são outras Redes ou complexos de instituições com 
capilaridade em todo o território nacional, como a União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME), União Nacional dos Conselhos Municipais de 
Educação (UNCME), Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Colegiado Nacional de 
Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS) etc. Também há organizações 
presentes em todos ou na maioria dos Estados, como o Movimento Interfóruns da 
Educação Infantil do Brasil (MIEIB), a Organização Mundial para Educação Pré-Escolar 
(OMEP), Fundação Abrinq, Aldeias Infantis SOS Brasil, dentre muitas outras. Com isso, 

                                                        
6
 O número de cofundadores da RNPI varia entre as fontes de informação primárias e secundárias levantadas. 

7
 Até a Assembleia da Primavera, última organizada pela Gestão CECIP, em novembro de 2017.  
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pode-se considerar que se estas organizações forem atuar em toda a sua rede como 
membros da RNPI, as ações desta adquirem capilaridade nacional.  
 
A diversidade geográfica, sistematizada na figura 3, também é representada no 
questionário de avaliação da Rede, o qual contou com uma expressiva amostra de 
quase 50% de seus membros entre os respondentes. O Distrito Federal apresentou 
baixa adesão (26% de participação dos membros na avaliação), porém os integrantes 
da capital federal apresentam outro perfil de engajamento com a Rede, atuando de 
forma mais atrelada ao poder público8. A região Nordeste, por outro lado, apresentou 
o maior engajamento de todas com a avaliação, o que pode ter sido causado pela 
atuação em áreas onde há REPIs articuladas e atuantes. O Nordeste compõe apenas 
16% dos membros da Rede, mas foi responsável por 23% das respostas, compondo 
65% do total de membros dessa região. De forma também peculiar, Rio de Janeiro e 
São Paulo apresentaram um engajamento na avaliação exatamente proporcional à sua 
representatividade na Rede, 15% e 38% respectivamente. 
 

Figura 3: Cadastro Geral da RNPI 

 
Fonte: dados internos da RNPI. 

Legenda: Base de 213 membros que constavam do cadastro no momento em que fizemos a avaliação. 
 

 
 
Na RNPI, essa diversidade se manifesta a partir de um mútuo crescimento da 
capacidade de ação da Rede como um todo, ao passo que abarca novos desafios, 
novas temáticas e, portanto, novos olhares sobre os direitos na infância. Em 
contrapartida, seus membros, ao trazerem suas competências específicas, contribuem 
para seu próprio aprendizado e de seus pares por meio de ações em rede, tornando-os 
cada vez mais competentes em suas respectivas esferas de ação. Trata-se de uma 

                                                        
8
 Segundo explicam membros do GT de Avaliação da RNPI. Um indício que poderia explicar parte dessa baixa 

adesão no DF - e, possivelmente, de todos os membros que trabalham com advocacy - foi o tumultuado momento 
político em 2017, em específico durante a aplicação dos questionários, em que se votavam pautas relacionadas à 
Operação Lava-Jato no Congresso Nacional 
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espiral que impacta positivamente seus membros de forma individual (circunscrita a 
uma organização da sociedade civil, por exemplo) e coletiva (em rede). 
 

A contribuição dos sujeitos da pesquisa também incidiu favoravelmente para 

esclarecer a importância dessa expansão geográfica da Rede, como asseveram de 

forma triangulada tanto a fala de um membro da RNPI, quanto um respondente do 

público externo, respectivamente: 

 
(...) considerando o território brasileiro e a diversidade de gestores e a realidade onde há 

necessidade de lutar pelas políticas públicas infantis e pelo comprometimento da 

sociedade como um todo, percebo que a RNPI tem alcançado e atingido seus objetivos. 

Membro da Rede 

 

A amplitude e diversidade das realidades nas diferentes regiões do país, incluindo também 

as questões políticas que envolvem atualmente o cenário nacional [resposta de membro 

externo à questão “Em sua opinião, quais os principais desafios de se atuar em Rede no 

Brasil hoje no campo da Primeira Infância?”]. 

Público externo à RNPI 

 
A alta representatividade da Rede para o tema da Primeira Infância, assim como a 
grande diversidade temática de sua atuação - e também a expressiva relevância dos 
membros que nela atuam - são aspectos que reforçam sua capacidade de articulação e 
mobilização. A maioria dos membros (70%) afirma que seu grau de engajamento com 
a Rede é alto (notas 3 e 4 no sentido de “totalmente engajado”). Apenas um membro 
afirma ter um grau de engajamento muito baixo (vide Figura 4). 
 

 
Figura 4 - Nota de 1 a 4 para nível de engajamento dos membros da RNPI 

 
Fonte: questionário online da Avaliação. 

Legenda: Base de 75 respondentes, somente membros da RNPI. 
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Em uma análise mais qualificada, podemos constatar que os graus de engajamento dos 
membros da Rede: 
 

● têm consonância com uma melhoria da atuação da própria organização para 

pelo menos 90% da amostra, fator relevante de impacto da Rede na própria 

Rede, mais detalhado posteriormente; 

● se manifestam na maneira como coordenam seu tempo dentro das 

organizações para poderem participar ativamente da RNPI em 70% da amostra; 

● são reconhecidos positivamente pela Rede, não importando a área de atuação 

ou dimensão da organização em 90% das opiniões emitidas; 

● estão atrelados a um alinhamento de propósito, entre Rede e organização, 

para praticamente todos os respondentes. 

 
Figura 5 - Concordância em relação a frases sobre relação da organização com a Rede

Fonte: questionário online da Avaliação. 
Legenda: Base de 75 respondentes, somente membros da RNPI. 

 
Para o agrupamento das Secretarias Executivas, escolhidas periodicamente dentre os 
membros da Rede, esse engajamento é ainda mais evidente. O grau de envolvimento 
dos líderes das organizações que assumiram essa função pela Rede chegou a ser 
praticamente exclusivo para a maioria, influenciando-os, na maioria dos casos, a 
trabalhar mais pela Rede do que pela própria organização, conforme apontam as 
entrevistas de profundidade. Sofreram grande demanda e foram responsáveis por 
liderar ora a articulação, a construção e/ou a implementação dos principais objetivos 
estratégicos da Rede, como o Plano Nacional da Primeira Infância e o Marco Legal Pela 
Primeira Infância, em diferentes fases de cada iniciativa. O gráfico abaixo (Figura 6) 
demonstra isso e também um perfil menos engajado de membros da academia e dos 
coletivos, e um perfil mais neutro de investidores, segundo suas próprias percepções. 
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Figura 6 - Nota de 1 a 4 para nível de engajamento (por perfil de respondente) 

 
Fonte: questionário online da Avaliação. 

Legenda: Base de 75 respondentes, somente membros da RNPI. 
 
Esse alto grau de engajamento foi justificado pelo impacto de uma série de atividades 
que a Rede proporciona para seus membros, sobretudo em relação a participação em 
iniciativas coletivas, desde as internas, como participação em GTs, GG (Grupo Gestor), 
assembleias, trocas de informações sobre desafios e oportunidades, até as mais 
externas, como a participação em congressos, seminários, conferências, REPIs, 
consultas, reuniões de conselho e atividades diretamente relacionadas à sua função de 
advocacy juntos aos três níveis do governo (Tabela 5).   
 

Tabela 5 - Justificativas para engajamento com notas 3 e 4 

Justificativas 
Número de 

citações 

Participação nos GTs 15 

Participação em eventos, debates e ações promovidas 10 

Divulga/compartilha materiais da Rede 9 

Participação no GG 8 

Participação em assembleias 7 

Participação nas REPIs, atuação no Estado, envolvimento com PMPI 6 

Acompanhamento, interação e desenvolvimento de atividades 

coletivas 6 

Coerência de propósitos 5 

Coordenação de GT 4 

Acompanha de perto; dá sugestões; abraça causas; acata decisões 4 

Insere RNPI em questões internas 3 

Já foi secretaria executiva 3 

Organização de eventos; representação em eventos 3 
Fonte: questionário online da Avaliação. Base de 53 respostas, somente membros.  
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Há uma significativa consonância entre as autodeclarações realizadas por meio do 
questionário e o efetivo intercâmbio de e-mails realizados pelos membros da Rede 
durante os 80 dias de observação não participante realizada pela nossa equipe. Os 
tipos de mensagem de e-mail que mais geraram repercussão, isto é, réplicas de outros 
membros, foram os apresentados na Figura 7, abaixo. Destacam as convocações para 
iniciativas da Rede e para a adesão a determinadas ações, como a assinatura de 
manifestos e cartas abertas; os debates internos em relação a temas polêmicos, como 
tramitação de leis no governo e notícias com alto grau de repercussão sobre a Primeira 
Infância; as chamadas para congressos, seminários e outros eventos sobre a Primeira 
Infância em nível nacional, dentre outros. Estas indicaram as principais atividades 
realizadas em conjunto pela Rede e são facilmente correlacionáveis às atividades 
mencionadas na tabela anterior. 

 
Figura 7 - Repercussão de e-mails por tipo de mensagem enviada 

 
Fonte: observação não-participante do grupo de e-mails da RNPI. 

Legenda: Base de aproximadamente 900 mensagens de e-mail do grupo principal de e-mails da RNPI. O 
eixo horizontal representa o número de mensagens que foram enviadas como resposta a um 

determinado e-mail. O eixo vertical mostra o tipo de mensagem enviada por cada e-mail que gerou essa 
quantidade de respostas. Por exemplo: um e-mail de convocação gerou 54 respostas. 

 

 
 
Outra pergunta pertinente a esse engajamento com a Rede relaciona-se aos principais 
benefícios às organizações em termos de impacto interno por participarem da RNPI. 
Os respondentes identificam diversos motivos relacionados à (a) colaboração entre 
organizações e ao (b) desenvolvimento delas (vide Tabela 6). 
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Tabela 6 - Benefícios por fazer parte da Rede 

Motivos  para fazer parte da RNPI 
Número de 

citações 

Atuação em rede 58 

Acesso a novas informações/conhecimentos 45 

Conhecimento/ aprendizagem 21 

Reconhecimento 19 

Ampliação do escopo de atuação/ visibilidade 11 

Espaço para discussão/ diálogo 11 

Advocacy 8 

Produção e disseminação de conhecimento 8 

Outros 8 

Fortalecimento do trabalho pela PI 7 

Fonte: questionário online da Avaliação. Base de 69 respostas, somente membros.  
 
 
 
A colaboração surge tanto em seu aspecto de impacto coletivo (atuação em rede), 
mencionado 58 vezes pelos respondentes, quanto na possibilidade de se discutirem as 
questões de Primeira Infância emergentes. Já o desenvolvimento organizacional está 
relacionado à possibilidade de acessar (45 citações), aprender (21 citações), produzir e 
disseminar (8 citações) conhecimento sobre a Primeira Infância, ampliando assim seu 
escopo de atuação (11 citações). Vale notar que o reconhecimento obtido por fazer 
parte da Rede também se mostrou um motivo bastante relevante para participar dela, 
o que mostra sua força e importância (19 citações). 
 
De forma mais aprofundada, essas afirmações foram sistematicamente validadas na 
etapa dos grupos focais realizadas com os líderes de GTs e de REPIs, quando 
descreveram os seguintes resultados de suas participações na Rede, em diferentes 
níveis de impacto: 
 

● houve ampliação no escopo da atuação como consequência de suas 

participações na Rede, como resultado da qualificação e expansão de suas 

atividades; 

● essas novas ações também foram integradas ou planejadas a partir do contato 

com a participação de GTs, que geraram insumos relevantes em novas frentes 

de atuação e em novas perspectivas de trabalho; 

● isso se concretizou em novos projetos, absorção de novas funções ou até em 

mudanças na identidade da organização. 
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À guisa de conclusão desta seção, selecionamos a percepção de um novo membro da 
Rede (entrada a partir de 2014), pois ela sintetiza as principais conquistas da RNPI 
referidas nesta seção. 
 

A articulação com as organizações governamentais e não governamentais tem sido 
plenamente realizada para promoção das políticas públicas setoriais e de direitos para 
crianças até 6 anos. Acho muito rica a quantidade e qualidade de informações e 
conhecimento que trocamos. Acho que a rede tem cumprido o papel de promoção dos 
direitos da Primeira Infância, grande exemplo é o marco legal e o PMPI. Também a sua 
relevância nos debates. 

Membro novo da Rede 
 
 

REFLEXÕES E APRENDIZADOS – PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA REDE 

 
Elencamos a seguir alguns pontos críticos em relação à articulação e mobilização de membros 
da Rede. No primeiro gráfico abaixo, nota-se, por exemplo, que a curva de engajamento de 
membros antigos e novos membros é bastante distinta, sendo que os membros antigos se 
mostram mais engajados que os novos. Se considerarmos o engajamento com a própria 
participação na presente avaliação é possível também registrar uma maior participação 
proporcional de membros antigos: eles representam 62% do cadastro, mas 73% dos 
respondentes do questionário online. Vale ressaltar que não se pode generalizar: alguns 
membros novos são altamente comprometidos, assim como outros membros antigos não o 
são. Neste caso, estamos apenas reportando os padrões dominantes encontrados nas 
respostas do questionário online.  

 
Figura 8 - Nota de 1 a 4 para nível de engajamento (por tempo na Rede) 

 
Fonte: questionário online da Avaliação. 

Legenda: Pode-se dizer que metade dos respondentes novos tem engajamento com notas entre 1 e 2, 
e a outra metade com notas 3 e 4. Quando vemos os respondentes antigos, praticamente ¼ tem 

engajamento com notas entre 1 e 2, e ¾ com notas entre 3 e 4. 
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Tanto pela observação não participante, quanto nas reuniões presenciais e nas respostas do 
questionário, nota-se também que a comunicação interna apresenta risco de saturação pela 
grande quantidade de e-mails de divulgação científica, artigos de opinião e outros gêneros 
midiáticos. Na tabela 7, abaixo, percebemos que a mais frequente reclamação é o excesso de 
informação/comunicação.  

 
 

Tabela 7 - Pontos negativos por fazer parte da Rede 

Ponto Negativo 
Número de 

citações 

Excesso de informação/ comunicação 14 

Não há 9 

Outros 8 

Conflito de interesses 3 

Distância da base executiva 3 

Divergências de opinião/ dificuldade de consenso 3 

Divergências político-partidárias/ Posicionamentos radicais 3 

Falta de apoio para GTs/ Falta de articulação dos GTs 2 

Falta de capacitação 2 

Falta de recursos da organização para participar mais 2 

Pouca articulação com universidades 2 

Poucas reuniões presenciais estruturadas 2 

Sensação de muito a ser feito 2 

Falta de reconhecimento, apoio e divulgação de conquistas 2 

Fonte: questionário online da Avaliação. Base de 40 respostas, somente membros. 
 

 
Da mesma forma, quando perguntados especificamente sobre fatores que atrapalham a 
comunicação interna da Rede, a primeira resposta é o excesso de e-mails e informações, com 
30 citações de um total de 71 respondentes. Também aparece a falta de foco/objetividade 
(14 citações) e o conteúdo dos e-mails e mensagens (9 citações). Houve ainda seis citações 
referentes a divergências de opinião/posicionamentos, que, se agrupadas, tornam-se o 
segundo maior ponto negativo apontado.  
 
Em relação ao excesso de informações, um dos membros expõe de forma assertiva: 
 

[um ponto negativo de participar da Rede é a] Enxurrada de informações sobre assuntos 
variados que nem sempre se conectam com nosso foco e missão. 

 Membro da Rede 
 

Porém esta é uma questão já antiga na Rede, que presente em discussão na Assembleia de 
2011 e também no Plano de Comunicação elaborado em 2014, como pequenas amostras de 
sua recorrência: 
 

Questões de esclarecimento: Como resolver o problema de excesso de e-mails no e-
group o que provoca em muitos casos a dispersão e a perda de informações importantes. 
A orientação é de que só seja colocado no grupo o que disser respeito a todo o grupo, 
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assuntos paralelos ou comentários específicos devem ser direcionados aos interlocutores 
específicos. O Facebook e o Twitter da RNPI são os veículos apropriados para mensagens 
curtas de elogios ou reconhecimento. É algo que deve ser assumido por todos os 
integrantes da Rede para que a comunicação flua da melhor maneira possível. Faz parte 
do Plano de Comunicação apresentado um Manual de uso do e-group. 

Ata Assembleia 2011 
 

76% dos respondentes avaliaram o canal como ótimo ou bom, sendo considerado o 
principal fórum da Rede. Entretanto, o grande volume de e-mails trocados 
cotidianamente, a falta de uma padronização nas mensagens e a ausência de regras de 
etiqueta acaba poluindo o canal e diminuindo a efetividade da comunicação do grupo. 

Plano de Comunicação 2014 
 

 
Plano de Comunicação 2014 

 

 
 
Os motivos apontados pelos respondentes para justificar seu baixo grau de engajamento 
abre um vasto leque de questões, de forma bastante esparsa e equilibrada. Ganham 
destaque, porém, a falta de recursos/capacidade operacional e técnica e a falta de 
disponibilidade por outros motivos, que compõem metade das justificativas citadas, sendo 
estas possivelmente agravadas pelo contexto econômico e político em que vivemos, no qual 
diversas organizações viram seus recursos encolherem e tiveram que também reduzir seu 
número de pessoal. Outras queixas são referentes ao subaproveitamento de sua participação, 
seja por distância geográfica, seja por falta de mobilização por parte da Rede ou 
simplesmente por declararem não saber como podem se engajar mais (Figura 9). 
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Figura 9 - Engajamento – justificativa para respostas 1 e 2 

 
Fonte: questionário online da Avaliação. 

Legenda: Base de 22 respondentes, somente membros da RNPI. Os números dentro das barras 
correspondem ao total de pessoas que deram aquela resposta. Os respondentes podiam escolher mais 

de uma opção. 
 

 
Ao desagregar as respostas entre membros antigos e novos membros, surgem algumas 
“dores” diferentes e possivelmente correlacionadas ao tempo em que as organizações estão 
na Rede: 
 

Algumas discussões políticas [são] radicais demais, quase opressoras. 
 
[Há] dificuldade de trazer a importância do tema em que atuo frente a um 
posicionamento "contrário" da rede... 

Membros antigos da RNPI 
 
Não são pontos negativos, mas sugestões de aprimoramento: Desenvolver uma 
estratégia para receber os novos parceiros; promover encontros para quem está 
iniciando na rede; para quem chega, é bem difícil organizar todas as informações e 
agendas propostas pelo grupo. 

Membros novos da RNPI 
 

Por fim, vale enfatizar que o engajamento de todas as organizações talvez não devesse ser 
esperado em uma Rede como a RNPI, de incidência e disseminação. Assim, é natural que haja 
de articuladores principais (protagonistas) a membros que entram somente para "beber da 
fonte", em termos de aprendizados e conhecimentos. Este posicionamento, inclusive, já é 
assumido pela maioria dos respondentes da avaliação (60%), que responderam que o 
engajamento das organizações depende do objetivo de cada uma delas com a Rede.  
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Neste contexto, ressaltamos a fala de alguns membros que expressaram sua frustração por 
não conhecerem a área de atuação das outras organizações da Rede e pela falta de maior 
interação: 
 

Penso que a RNPI poderia ajudar a potencializar mais parcerias entre membros da rede, 
as vezes tem pessoas ou organizações que não sabemos o que fazem. Também acho que 
a Rede poderia ser ainda mais conhecida, tem muita força aqui dentro. 
 
Não conhecermos o que a maioria dos componentes fazem. 
 
Falta de interação entre as pessoas/organizações da RNPI. 
 
Vejo também dificuldade em conhecer o trabalho de todos os envolvidos e de quem de 
fato é figurante na rede ou participa de modo mais efetivo. 
 

Membros da Rede 
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A.3. CONSCIENTIZAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO: A PROMOÇÃO DA VISIBILIDADE DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA NO SETOR PÚBLICO & B.1 ADVOCACY: PLATAFORMAS E 

PROGRAMAS PARA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO  
 
 
 

AVALIAÇÃO – PARECER PONTEAPONTE 
 

Eficácia     Excelente 

Eficiência   Boa   

Amplitude     Excelente 

Estratégia    Muito boa  

 

Nota geral    Muito boa  

 
 
Dar visibilidade aos direitos da Primeira Infância, alçando a criança ao patamar de sujeito de 
direitos, com especial atenção ao setor público, e produzir conhecimento relevante sobre o 
tema são uma das atividades mais bem realizadas pela RNPI como um todo e um de seus 
principais legados (p. 41). Agregar, multiplicar e atuar em rede para produzir conhecimento 
de forma a embasar e influenciar a agenda do governo é algo que só se conquistou porque a 
RNPI gerou um fluxo convergente de agendas em prol dos direitos da Primeira Infância, 
como evidenciam atores-chave nesse campo ao longo de todo o processo avaliativo. 
 
Os materiais produzidos, programas e plataformas criados para capacitar stakeholders e, em 
especial, a criação do PNPI – principal caso estudado neste capítulo da avaliação -, 
comprovam essa aptidão da Rede. O PNPI não foi apenas declarado como a iniciativa mais 
conhecida, mas também como a de mais alto impacto. Destacam-se ainda o Guia para 
Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, a campanha ”Criança É Prioridade", o 
curso EAD Elaboração de Planos Municipais para a Primeira infância e o Observatório 
Nacional Primeira Infância, todos considerados como iniciativas de muito alto ou alto 
impacto para mais de 50% de seus membros ouvidos e atores externos (p. 37, 38 e 39). São 
resultados relevantes ainda do PNPI incluir a infância nas políticas públicas de saúde mental 
do Ministério da Saúde (p. 37) e alçar o país ao locus de referência internacional na garantia 
dos direitos da Primeira Infância (p. 36).    
 
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 (p. 40). 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 (p. 41).  
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Figura 10: Ciclo de advocacy da RNPI – A.3 e B.1 

 
Fonte: elaborado pela ponteAponte. 

 
 
As duas etapas do ciclo de advocacy foram aqui integradas pelo fato de serem duas 
facetas indissociáveis da produção e disseminação de conhecimento mobilizadas pela 
Rede. Se, por um lado, a grande conquista de emplacar o Plano Nacional pela Primeira 
Infância (PNPI) não causou, de imediato, adesão e mudanças institucionais/culturais 
como era a expectativa da Rede em relação ao poder público9, por outro, ela permitiu 
e legitimou a criação – por parte dos membros da Rede – e a adoção – por parte do 
governo – de uma série de documentos referenciais, programas e plataformas de alta 
relevância em prol dos direitos da criança, conforme será apresentado na sequência.  
 
Como já se observou, o objetivo da Rede tem sido, desde o seu início, promover e 
defender os direitos da Primeira Infância em sua integralidade. Até agora, nas duas 
primeiras seções do bloco de “conscientização/sensibilização”, enfatizamos o impacto 
da RNPI nos atores já engajados com a causa da Primeira Infância. Já quando citamos a 
promoção da visibilidade dos direitos da criança, estamos nos referindo aos “não 

                                                        
9
 Importante ressaltar que, quando falamos de o PNPI ainda não ter causado mudanças institucionais 

relevantes, nos referimos a ainda não ter conseguido se traduzir amplamente em políticas públicas que 
alterem positivamente - e de forma efetiva - a qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos. Isto porque 
a competência voltada para este público está nos municípios, e ainda não se tem um levantamento 
objetivo sobre o desenvolvimento/implementação de Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPI) 
pelo país. Além disso, para realizar as ações previstas no PNPI, é necessário que também se evolua na 
discussão, elaboração e implementação de orçamento dedicado para tal fim, o que está em andamento. 
Por fim, seja nos grupos focais, seja nas entrevistas em profundidade, diversos dos membros mais 
engajados na Rede apontaram que a aprovação do PNPI não necessariamente acarretou mudança 
cultural por parte dos departamentos de órgãos públicos que tratam, incidem ou tangenciam os direitos 
da Primeira Infância, como se esperava inicialmente, a fim de ampliar as conquistas da Rede. 
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engajados”, tomadores de decisão, sobretudo no âmbito governamental, que podem 
influenciar mudanças no ambiente jurídico para promover tais direitos. 
 
É nesta seara que em 2008 emerge a construção do PNPI, um dos principais resultados 
históricos e emblemáticos alcançados pela RNPI. O Plano decorre da percepção de que 
não basta fazer advocacy pontual e disperso para conseguir mais crianças atendidas 
em seus direitos, de forma mais integral. Os setores do governo são estruturalmente 
dispersos e desarticulados sendo, portanto, necessário mapear os direitos nos planos 
já existentes para então se construir um documento que complementasse e integrasse 
os direitos da criança como um sujeito-cidadão.  
 
Vale ressaltar que, a partir da triangulação de diversas fontes ao longo desta avaliação, 
constata-se que o trabalho da Rede foi conflagrado num processo de mútua 
constituição: ao se construir um plano nacional, construía-se a Rede, e vice-versa. As 
perguntas de ordem seriam: "Qual a concepção de criança? Quem são as crianças 
brasileiras?" – impossíveis de serem respondidas por um único especialista de uma 
realidade específica em um país de dimensões continentais. 
 
A Rede, portanto, passou a trilhar dois caminhos concomitantes: um percurso 
multidisciplinar de produção de conhecimento sobre a infância e um percurso de 
advocacy para incidir politicamente de forma embasadora e estruturante, primeiro 
gerando visibilidade para a causa para depois viabilizar programas, plataformas e gerar 
um ambiente jurídico de maior segurança para as crianças de 0 a 6 anos de idade. 
 
Membros mais engajados com a Rede afirmam que o PNPI tratou-se de uma relevante 
conquista histórica, que segue referenciando as pautas relacionadas à Primeira 
Infância no Brasil e no exterior10, conforme constatado na observação não 
participante e por meio de falas de responsáveis pela articulação e disseminação do 
trabalho da Rede (ex-secretarias e líderes de REPIs).  
 
Muitos componentes do PNPI poderiam ser utilizados à guisa de exemplo dos direitos 
das crianças. Elegemos a pluralidade da infância para demonstrar como esse aspecto 
é construído progressivamente ao longo da história da RNPI. O trecho a seguir é uma 
prova documental da qualificação dos direitos da criança nos aspectos de sua 
universalidade e de suas singularidades: 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
10

 Foram observadas, somente durante o período de agosto a outubro de 2017, relatos de viagens em 
que houve intercâmbio com Argentina, Colômbia e Moçambique. 
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Quadro 1 - Princípios e diretrizes do PNPI. 

I.  Princípios: 
Criança sujeito, indivíduo, único, com valor em si mesmo. 
A criança tem um “rosto”. Olhar para ele e enxergá-lo é compreender a verdadeira essência do ser 
humano que se forma desde sua gênese e se realiza ao longo da vida. 
 
A inclusão. 
Uma sociedade inclusiva abraça todos e cada um dos indivíduos, nas suas expressões próprias, 
segundo as quais cada um é si próprio e diferente dos demais; abarca todos e cada um dos grupos 
étnicoraciais, sociais e culturais; manifesta zelo pela igualdade e pela especificidade de direitos na 
diversidade de gênero. Para que a sociedade brasileira seja uma sociedade inclusiva, todas as crianças 
devem dela participar, desde o começo da vida, como sujeitos de pleno direito. 

Fonte: PNPI, págs. 26 e 27. 

 
 
 
O PNPI levou mais de dois anos para ser realizado, transpassando duas primeiras 
secretarias-executivas (Promundo e Organização Mundial para Educação Pré-Escolar). 
A ideia surge inspirada pelo Plano Nacional de Educação e avança em relação ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao tratar com mais ênfase as 
especificidades da Primeira Infância. No campo da saúde, por exemplo, a questão da 
saúde mental foi trazida para um contexto em que, até então, não se incluía a infância 
nas políticas públicas do Ministério da Saúde. Como resultado, a ação finalística (uma 
das metas do PNPI) relativa à saúde na infância (criança com saúde) tratou inclusive da 
importância de se prevenirem transtornos mentais desde a infância. 
 
O gráfico a seguir (Figura 11) mostra o grau de conhecimento sobre as iniciativas 
diversas da Rede por parte de membros e não membros da RNPI (toda a amostra de 
respondentes): 
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Figura 11 - Conhecimento de projetos/iniciativas da RNPI (listados em seu site)11

 
Fonte: questionário online da Avaliação. 

Legenda: Base de 118 respostas, dentre membros da RNPI e stakeholders externos. Era dada uma lista 
de iniciativas e os respondentes tinham que dizer se a conheciam. 

 
 
 
A partir deste gráfico, torna-se evidente que, na visão de membros e não membros, o 
PNPI está entre as duas iniciativas de maior alcance da Rede, junto com o Guia Para 
Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI). Desse modo, pode-se 
inferir que é um dos principais instrumentos de visibilidade da causa para os 
respondentes do questionário. 
 
Embora o público externo represente menos de 1/5 da amostra total, tanto para eles 
quanto para os financiadores da Rede, o PNPI é referido como evidência central do 
impacto do advocacy da RNPI, assim como para diversos outros membros. Para estes 
respondentes, a efetividade da Rede junto aos três Poderes, nos três níveis da esfera 
pública justificam-se pelo PNPI, ao lado do Marco Legal da Primeira Infância, do Guia 
de Elaboração do Plano Municipal pela primeira Infância e de campanhas como o 
Criança É Prioridade, além de séries de vídeos e cursos: 

 
(...) participação da RNPI no PNPI, no Marco Legal da PI e o Guia para Elaboração de Planos 
Municipais da PI. 
 
[no nível] Executivo Nacional - Proposição do Plano Nacional Primeira Infância. [no nível] 
Executivo Municipal - orientação de vários planos Municipais de Primeira Infância 
(cartilhas e processos como o de Nova Iguaçu). [no nível] Legislativo Nacional - Marco 
Legal da Primeira Infância e posicionamentos sobre a tramitação de leis. 

 
Financiadores da Rede 

                                                        
11

 O Marco Legal da Primeira Infância não foi incluído nessa lista por não ter sido uma iniciativa específica da RNPI. 
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Elaboração e aprovação no PNPI junto ao CONANDA, incidência para elaboração e 
aprovação do Marco Legal, posicionamento crítico sobre o Criança Feliz, organização de 
um espaço de participação infantil de crianças pequenas na conferência nacional para os 
direitos de crianças e adolescentes. 
 
A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) adotou como estratégia a elaboração do Plano 
Nacional pela Primeira Infância (PNPI). 

 
Membros da Rede 

 
A elaboração do Plano Nacional pela Primeira Infância com a participação de 
aproximadamente 200 entidades e em articulação com vários documentos e diretrizes de 
políticas nacionais de educação, cultura, direitos humanos, entre outros; Marco Legal da 
Primeira Infância sancionado pela Presidenta Dilma em 2016. 
 
Plano Nacional da Primeira Infância - Prefeito Amigo da Criança - Marco Legal da Primeira 
Infância. 

 
Público externo à Rede 

 

 
O PNPI não foi apenas declarado como a iniciativa mais conhecida entre os 
respondentes, ele foi também referido como a de mais alto impacto dentre as 
alternativas apresentadas (vide Figura 12 abaixo). Destacam-se ainda, na avaliação dos 
respondentes, o Guia para Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, a 
campanha ”Criança É Prioridade", o curso EAD Elaboração de Planos Municipais para a 
Primeira infância e o Observatório Nacional Primeira Infância, todos considerados 
como iniciativas de muito alto ou alto impacto para mais de 50% dos respondentes. 
Séries de vídeos, relatórios diversos e a plataforma A Criança e o Espaço, por outro 
lado, foram avaliadas como de médio, baixo, muito baixo impacto ou não sei 
responder pela maioria. 
 
A aprovação do PNPI pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA) em termos de impacto estrutural direto no poder público foi muito 
representativa, mas há um longo caminho para se tornar efetiva no que tange o seu 
efeito sobre a mobilização ativa do poder público, segundo afirmam entrevistados que 
participaram do processo. Essa iniciativa ainda não atingiu a plenitude desejada em 
sua concepção, conforme relata alguns de seus principais proponentes. As mudanças 
culturais e institucionais, sobretudo nas tratativas com o poder público em suas 
diferentes esferas e poderes, seguem sendo um desafio e uma bandeira de luta para a 
Rede e as instituições que a compõem. Segundo as próprias Secretarias Executivas, o 
CONANDA ainda pauta mais questões relativas à adolescência do que à infância.  
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Figura 12 - Nível de impacto das iniciativas

 
Fonte: questionário online da Avaliação. 

Legenda: Base de 118 respostas, dentre membros da RNPI e stakeholders externos. Das iniciativas que 
os respondentes diziam conhecer, solicitava-se que classificassem seu nível de impacto. 

 
 
 
Por outro lado, o Plano abriu caminho para dialogar, para propor e para instaurar uma 
frente de trabalho pela Primeira Infância no governo, como os diversos outros 
programas, plataformas, campanhas, cursos e conteúdos referenciais com recortes 
mais específicos sobre a Primeira Infância, desde os mais estratégicos, como os 
relacionados ao Marco Legal pela Primeira Infância e o PMPI, até os temáticos, como 
as séries de vídeos sobre saúde, paternidade, avaliação na educação etc. 
 
Essas iniciativas são reflexos diretos da produção de conhecimento da Rede e de 
como ela se organizou para promover essas ações. O curso para elaboração de PMPIs 
oferecido para membros da Rede e para gestores públicos, técnicos de secretarias e 
conselheiros municipais foi uma das iniciativas da RNPI em 2017, que identificou sua 
importância bem antes, porém sem conseguir viabilizar até então12. Foram 
selecionados 264 alunos para participar da capacitação, sendo que 230 iniciaram o 
curso e 115 chegaram até sua conclusão. Apesar desse índice de desistentes, a 
iniciativa é um exemplo emblemático da ação da Rede, pois sistematiza seu 
conhecimento sobre advocacy e sobre Primeira Infância replicando o conhecimento 
para dentro e fora dela, como se verá com mais detalhes a frente.  

                                                        
12 Para implementá-lo em 2017, a Rede obteve financiamento específico da Fundação Bernard Van 
Leer, porém encontramos registros de sua proposta de criação em documentos mais antigos, como o 
Relatório da Avante (Secretaria Executiva) 
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Nas entrevistas com as Secretarias, a iniciativa também foi designada com uma das 
mais relevantes da Rede em termos de produção e disseminação do conhecimento, 
cuja demanda de 3.000 inscrições (13 candidatos por vaga) evidencia a importância de 
sua existência. Essa demanda é um indício da necessidade de se ampliar o acesso ao 
Guia para Elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância, amplamente 
conhecido e defendido, também, como iniciativa de alto impacto da Rede. 
 
Nos bastidores desse vasto repertório de iniciativas da RNPI estão os Grupos de 
Trabalho (GTs). Estes são responsáveis pela efetivação da visão sistêmica com que o 
tema da Primeira Infância é tratado pela Rede. A RNPI surge com um espectro da 
criança, por exemplo, “a criança a se educar”. Na medida em que a Rede absorve 
novos integrantes e acolhe seus desafios, bem como responde a demandas externas, 
vão surgindo GTs responsáveis por essas novas dimensões, tais como “a saúde”, “o 
brincar”, “a cultura”, “a violência” e  “a paternidade”, dentre outros.  
 
No que tange a criação dos GTs, cabe apontar que estes costumam surgir de uma 
sinergia entre demandas sociais salientes, ações finalísticas do PNPI e a agregação de 
novas organizações e suas causas. Quando se encontram em processo de expansão e 
alto grau de engajamento, muito em virtude da ressonância interna de fatores 
externos, os Grupos de Trabalho e as lideranças de articulação da RNPI ligadas a eles e 
às REPIs apresentam uma capacidade de mobilização e articulação que tornam essa 
Rede um caso exemplar de estudo no âmbito da colaboração em rede e intersetoriall. 
Para além das falas ao longo de todo o processo de avaliação, desde os grupos focais 
até a Assembleia Geral, isso pôde ser observado de forma contundente na quantidade 
de trocas de e-mails no mês de agosto de 2017, em que várias iniciativas simultâneas 
geraram alta adesão de membros da Rede em torno de consultas de órgãos relevantes 
internacionais, manifestos e criação de táticas para dar conta de fenômenos políticos e 
sociais pertinentes ao âmbito da Primeira Infância. 
  
Devido ao alto grau de engajamento (vide Figura 4) de organizações que muitas vezes 
concederam a lideranças internas permissão para assumir dupla função, como é o caso 
dos líderes de GTs, reforçamos que o debate, a consolidação e a disseminação de 
conhecimento é um legado relevante da RNPI, qualificando constantemente o debate 
sobre os direitos da infância antes e depois do marco da aprovação do PNPI. Agregar, 
multiplicar e atuar em rede para produzir conhecimento de forma a embasar e 
influenciar a agenda do governo é algo que só se conquistou porque a RNPI gerou um 
fluxo convergente de agendas em prol dos direitos da Primeira Infância, como 
evidenciam atores-chave nesse campo ao longo de todo o processo avaliativo. 
 

Isto pode ser verificado com 90% dos respondentes (internos e externos) que dizem 
que concordam (total ou parcialmente) que a RNPI dissemina conhecimento sobre 
Primeira Infância a todos os seus stakeholders. Vale ressaltar que nesta questão os 
membros novos e os respondentes externos foram os que mais escolheram a opção 
“não sei responder”. Além disso, na questão relacionada à comunicação interna da 
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Rede (apenas para membros), 92% dos respondentes responderam que ela tem 
efetividade alta ou muito alta para disseminar conhecimento. Dos que responderam 
que a comunicação interna tem efetividade baixa, é possível depreender maior 
participação das secretarias executivas e dos membros da academia. 

 

REFLEXÕES E APRENDIZADOS– OS GRUPOS DE TRABALHO (GTs) 

 
Não obstante o profundo reconhecimento do valor da RNPI - e também longe de 
questionarem sua adesão à causa -, os coordenadores e representantes de GTs manifestaram 
também muitas dores em relação ao desgaste que vêm sofrendo nos últimos anos. Dentre as 
principais causas apontadas, constam a não clareza de papéis, falta de participação em 
instâncias de decisão, alta de demanda de trabalho em suas próprias organizações, 
dificuldade em encontrar sucessores, cenário político de extremo retrocesso e perdas de 
direitos, além da quebra de orçamento para o setor social.  
 

Os processos de planejamento da rede não são participativos. Nem os coordenadores do 
GT puderam participar. Só houve a validação do planejamento pronto, na Assembleia. Não 
estou dizendo que o planejamento foi ruim, mas não fiquei sabendo como foi feito o 
processo de planejamento, não trouxeram os GTs para o planejamento. 
 
Eu senti que nos últimos anos há muito pragmatismo para entrega de produtos. A RNPI 
precisa empregar os recursos, prestar conta para seus financiadores. Sinto que o espaço da 
rede não pode se reduzir a isso. A discussão passou a ser vista como uma perda de tempo. 
Deixamos de conversar sobre grandes temas, passaram a reclamar do excesso de e-mails. 
Muitas vezes as discussões não precisam chegar a lugar nenhum, mas hoje em dia não tem 
mais espaço para discussões, porque precisam prestar contas. Perdeu-se esse espaço 
precioso. Como eu já tinha compromisso com os financiadores, a Secretaria Executiva só 
focou em prestar contas. Chegam resultados maravilhosos, mas eles não são discutidos 
amplamente. As discussões levam tempo, mas isso é característica das redes. Durante 
muito tempo eu fui parte do grupo gestor e passei a sentir a rede de um outro jeito após 
sair do grupo gestor. 
 
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 outros. 
 
O GT [de que participo] precisa se entender de novo e se enxergar dentro do planejamento 
da RNPI. Esse formato de GT não aproveita todo o potencial que podemos ter. O GT ficou 
um pouco perdido nesse sentido. Usamos o planejamento do ano anterior, pois não 
entendemos nosso papel no ano atual. Estamos com boas expectativas para a nova 
Secretaria Executiva. Não sei se é só integração entre os GTs, talvez seja melhor ter um 
outro formato. Parece que, com esse formato, damos um passo pequeno, quando ele 
poderia ser melhor. 
 
Nosso GT tem condições de produzir mais e melhor, mas acho que falta um objetivo. Para 
que existe um GT? Falta um suporte da Secretaria Executiva. 
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Faz diferença quando a Secretaria Executiva impulsiona algum tema específico. Para 
repassar a coordenação do GT, há dificuldade, porque não tem equipe para pegar 
coordenação, devido à situação das organizações. De alguma maneira, é importante frisar 
que o principal problema atualmente é a falta de recursos que são, no caso, humanos. 
 

Percepções de diferentes membros coordenadores ou representantes de GTs 

 
 
Alguns representantes de Secretarias Executivas, porém, reconhecem que os líderes de GTs 
poderiam atuar de forma mais autônoma, tanto para definir como funcionarão, quanto para 
captarem recursos, já que seu trabalho é voluntário e deve ser concatenado com o 
planejamento das organizações que representam.  
 
O funcionamento dos GTs é certamente um ponto a ser repensado na nova gestão, e isto 
surgiu também no questionário online, no qual a segunda resposta mais citada como forma 
de aumentar engajamento das organizações com a RNPI é o apoio à atuação dos GTs (11 
citações), e a principal sugestão para mudanças na forma de organização da Rede é “rever o 
modelo de atuação dos GTs” (7 citações). 
 

Identificação de ações bem definidas para cada GT se articular e propor sua contribuição, 
dentro de certo espectro de objetivos. Favorecer maior entrosamento entre GTs geraria 
sinergia e divisão de tarefas, permitindo que a estrutura de cada organização suportasse a 
demanda extra; maior suporte a projetos gerados nos GTs, não necessariamente com 
verba direta, mas com mediação para obter patrocínios, também orientações mais 
especializadas (já que não temos como pagar assessorias) acerca de formatação de 
projetos, divulgação, acesso a mídia.  

 
Membro antigo da Rede 

 

A importância deste público também pode ser visualizada no questionário online, no qual as 
organizações mais engajadas na Rede citam a atuação em GTs como justificativa para este 
engajamento (segundo lugar, com 15 citações). 
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B.2. ADVOCACY: ADVOCACY DE DEFESA OU PREVENÇÃO 
 
 

AVALIAÇÃO – PARECER PONTEAPONTE 
 

Eficácia    Muito boa  

Eficiência    Muito boa  

Amplitude   Boa   

Estratégia  Regular    

 

Nota geral   Boa   

As ações de advocacy preventivo realizadas pela RNPI, ou seja, aquelas que visam evitar ou 
mitigar retrocessos no âmbito legal da promoção e defesa dos direitos da Primeira Infância, 
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 (p. 47), 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 (p. 44). 
 
São inúmeras as ações e os resultados alcançados nesse sentido, entre os quais a articulação 
contra a redução da maioridade penal e a censura em exposições artísticas (p. 44), a qual 
gerou alto grau de engajamento interno; a atuação anterior à votação do Plano Nacional de 
Educação, em que o relator retirou uma estratégia do Plano devido ao trabalho da RNPI (p. 
44); o trabalho contra o Projeto de Lei 414/2008, que visava a antecipação da entrada de 
alunos no ensino fundamental (p. 45); e a discussão sobre a Lei nº 13.509/2017, sobre 
adoção, que obteve vetos considerados uma grande vitória da Rede – como RNPI e 
individualmente, por meio de seus membros (p. 47).  

Além do fato de os resultados concretos nesse tipo de atuação serem comprovados mais 
pela ausência do que pela existência de evidências (p. 44), para que a RNPI atue com mais 
vigor e de maneira mais estratégica, falta-lhe sistematizar os sucessos (e também fracassos), 
atualmente dispersos em e-mails e falas institucionais, e aprender com eles (p. 47).  
 

 
 
Embora esse tema não tenha emergido explicitamente nas etapas iniciais da avaliação 
e, portanto, não tenha sido contemplado na formulação dos questionários ou dos 
roteiros de grupos focais, a análise dos dados da observação não participante, das 
respostas da consulta online e a discussão com o Grupo Gestor na reunião da 
Assembleia de Primavera 2017 permitiram incluir o advocacy de defesa de direitos 
conquistados como item prioritário no ciclo de advocacy. 
 
Abrangendo desde o envio de cartas de posicionamento relativas a nomeações dentro 
do governo até a derrubada ao menos momentânea de projetos de lei e Propostas de 
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Emenda Constitucional (PEC), as ações de advocacy preventivo da RNPI são inúmeras, 
ainda que seus resultados concretos sejam comprovados mais pela ausência do que 
pela existência de evidências. Como apontou um membro do GG na Assembleia: “(...) 
o resultado às vezes vem pela negação: um PL não ter passado é um resultado, pois, se 
tivesse, seria um desastre. Não permitir retrocesso às vezes é a meta, nem chegamos a 
falar de avanços”.  
 
Esse fato pôde ainda ser constatado a partir de relatórios e conversas com as 
Secretarias Executivas, durante o grupo de foco das REPIs e principalmente no 
acompanhamento dos e-mails de comunicação interna da Rede, com várias 
articulações de alto grau de engajamento por parte dos membros. Exemplo disso é a 
articulação contra a redução da maioridade penal e a censura em exposições 
artísticas, ambas em voga no período da observação não participante. A partir dessas 
fontes, foi possível depreender que o trabalho de monitoramento exercido pela Rede 
significa um 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. 
 
Das fontes acima citadas, um bom exemplo de advocacy preventivo exercido pela 
Rede pode ser encontrado no Relatório da Avante, ex-Secretaria Executiva (2011-
2012). Atuando antes da votação do Projeto de Lei nº 8.035 – o Plano Nacional de 
Educação (PNE) –, a Assessoria para Assuntos do Legislativo da RNPI argumentou 
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”).”13 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. 
Esse tipo de atuação também foi ressaltado pelos respondentes do questionário: 

 
Cartas para deputados e senadores sobre projetos de lei, PECs ou outras proposições - 
sobretudo quando a nosso ver deveriam ser barradas ou modificadas, mas também para 
pedir debates, urgência ou apoio. 

Secretarias Executivas 

 
(...) disseminando informações relevantes e conhecimento; (...) monitorando as ações 
principalmente do âmbito do Executivo; (...) promovendo encontros/assembleias para 
discussão estratégica, dentre outras atividades. 

Financiador da RNPI 
 
(...) Acompanhar projetos de lei que apontem a Primeira Infância, como eixo central 
discute melhores estratégias de intervenção junto ao Governo Federal, Estadual e 
Municipal, na área da Primeira Infância (...) 

Membro da academia 

 

                                                        
13

 Relatório 2011-2012 AVANTE.  
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Ao mesmo tempo em que a RNPI se mantém alerta ao que acontece fora, por vezes, 
assuntos de interesse vêm para dentro da Rede, através da sua rede de e-mails. 
Quando isso acontece, todos os membros podem opinar sobre a questão e aqueles 
mais sensíveis à causa podem estruturar grupos informais de interesse para debater o 
tema. Essa proatividade dos membros da Rede, tanto em introduzir assuntos quanto 
em debatê-los, pode gerar um posicionamento mais formal da RNPI quando a 
Secretaria Executiva se envolve para coordenar o grupo de interesse e tornar a 
discussão e o posicionamento tomado como oficialmente da RNPI.  
 
Esse foi o caso do Projeto de Lei nº 414, de 2008, que visava a antecipação da entrada 
de alunos no ensino fundamental, propondo que a criança que completasse 5 anos de 
idade saísse imediatamente da educação infantil e passasse para a próxima fase 
educacional. A RNPI atuou de forma contrária à medida, com seu posicionamento 
pautado na necessidade de as atividades a serem propostas a crianças dessa faixa 
etária serem mais lúdicas e menos formais, em contraponto àquelas existentes no 
ensino fundamental, no qual se defende que os alunos só devam ingressar após 
atingirem os 5 anos 11 meses e 29 dias. Essa medida colocava em risco a infância no 
sentido de inserir as crianças em contexto de educação formal e alfabetização de 
modo precoce e invasiva em uma fase de seu desenvolvimento em que o brincar, o 
desenvolvimento das funções motoras e a preparação para a ambientação ao contexto 
escolar ainda deveriam estar em curso e ser priorizadas.  

 
Quadro 2 - Trecho do Projeto de Lei nº 414, de 2008 

 

Art. 2º O art. 6º da Lei nº 9.394, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos 
menores, a partir dos 5 (cinco) anos de idade, no ensino fundamental.” 
(NR) 

 
Art. 3º O art. 29 da Lei nº 9.394, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 
(cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 
e social, complementando a ação da família e da comunidade.” (NR) 

 

Fonte: texto do Projeto de Lei nº 414, de 2008 

 
Em um documento enviado a membros da RNPI, no qual realiza uma compilação das 
principais ações de advocacy preventivo realizado pela Rede contra o Projeto de Lei 
em questão, Vital Didonet, então na Secretaria Executiva (2010), afirma:  
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Quadro 3 - Trecho de comunicação enviada por Vital Didonet à RNPI 

 

(...) Minha sensação é que já alcançamos os pontos culminantes de nossa luta: 
 
(a) ampla mobilização em quase todos os Estados, com envolvimento de muitas organizações da 
Rede e fora dela; 
 
(b) unidade de pensamento e firmeza de posição quanto à inadmissibilidade da antecipação do 
ensino fundamental para cinco anos de idade; 
 
(c) repercussão no Congresso Nacional, com acolhimento de nossa proposta e obtenção de apoios 
políticos estratégicos (reunião marcada para a terça-feira de tarde com o Presidente da Comissão 
de Educação da Câmara, com a participação de vários parlamentares que concordam com nosso 
argumento e reunião com lideranças partidárias na quarta e quinta-feira); 
 
(d) uso de uma ferramenta da internet para obter apoio à nossa causa (Petição online), com 
excelente repercussão (sabemos até da resposta, muito atenciosa e gentil, dada pelo Senador 
Flávio Arns a uma das pessoas que assinou a petição...); 
 
(e) interesse de dois grandes jornais pelo assunto; 
 
(f) convite do autor do Projeto de Lei do Senado PLS 414/2008 para encontrarmos com ele uma 
redação que atenda à nossa visão. 

Fonte: Balanço do Movimento contra o PL 6755/2010 (7/5/201); Próximo Passo - Vital Didonet 

 
 
 
Outra importante e recente discussão acerca da adoção também chegou à Rede 
através do seu grupo de e-mail. A Lei nº 13.509, de 22 de novembro de 2017, foi 
amplamente discutida por membros da RNPI, e tinha por cerne a mudança de 
elementos do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código Civil e da CLT no tema 
da adoção. Entre os pontos mais polêmicos estavam a facilitação da retirada da criança 
do poder familiar e a subsequente entrega para adoção e a questão da aceleração do 
período de permanência da criança no programa de acolhimento institucional, que 
passaria de no máximo 2 anos para no máximo 1 ano e meio. 
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Quadro 4 - Trecho do Projeto de Lei nº 13.509, de 2017 

 

Art. 2o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 19.  .................................................................... 
 

§ 1o (VETADO). 
 

§ 2o A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento 
institucional não se prolongará por mais de 18 (dezoito meses), salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela 
autoridade judiciária. 

 

Fonte: Projeto de Lei nº 13.509, de 2017 

 
 
 
As manifestações contrárias da Rede vieram tanto coletivamente, através de 
solicitações conjuntas das organizações, quanto individualmente, a partir das 
organizações-membro. Conforme pode ser observado no excerto retirado de um dos 
e-mails presentes no grupo da RNPI, a ação de advocacy exercida foi uma das grandes 
responsáveis pelos vetos colocados na lei e considerada uma grande vitória da Rede. 
 

(...) Foram inclusive aprovados artigos contraditórios, que os vetos ajudaram a resolver.  Os 
vetos foram muito importantes para que a lei não representasse apenas um caminho para 
que destituições do poder familiar fossem feitas, sem o devido tempo e cuidado para 
avaliação das possibilidades reais de permanência na família, ou família extensa. 
Consideramos os vetos uma vitória da Rede que se manifestou coletivamente com 
solicitações conjuntas e ainda institucionalmente, a partir de cada organização. (...) 

 
 
 
Conforme pôde ser observado, as ações de advocacy preventivo realizadas pela RNPI 
têm sido efetivas e gerado grande mobilização interna da Rede em torno de objetivos 
(ainda que imediatos) comuns. A questão da adoção pode ser mais uma vez trazida por 
conseguir unir opiniões tão díspares existentes entre os membros em prol da causa 
única de vetar artigos mais prejudiciais da Lei nº 13.509. Entretanto, conforme dito 
anteriormente, as ações cujos resultados podem ser concretamente exemplificados e 
elencados são poucas e aqui coloca-se como motivo não apenas o fato de muito do 
advocacy de defesa ou prevenção ser realizado de forma a barrar ou modificar 
medidas prejudiciais à Primeira Infância, mas também pela falta de sistematização 
existente dos sucessos (e também dos fracassos) logrados pela Rede. Em consonância 
com o aqui exposto, os resultados do advocacy preventivo realizado pela RNPI estão 
mais presentes em falas e e-mails, por exemplo, do que em relatórios formais. 
Destacamos o relatório da Secretaria Executiva Avante (2011-2012), que detalha todas 
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as ações de representação que ocorreram durante seu mandato e seus resultados, 
mas ainda julgamos que as ações desse tipo de advocacy podem ser levantadas e 
sistematizadas de modo mais objetivo, pois são inúmeras e apresentam-se restritas às 
memórias dos membros mais atuantes em cada ocasião. 
  

REFLEXÕES E APRENDIZADOS – ESCOPO DA REDE 

 
Durante a reunião da Assembleia, houve uma fala contundente sobre ater-se ao escopo da 
Rede no estatuto, que o objetivo dela é fazer incidência e defender os direitos das crianças de 
0 a 6 anos. No entanto a Rede parece não ter um foco muito preciso em seu advocacy de 
prevenção. Houve grande movimentação da Rede em relação à redução da maioridade penal, 
conforme notou-se na observação não participante e mencionado por diversos respondentes 
como exemplo de atuação em rede. No entanto, a PEC 181, conhecida como PEC do aborto, 
muito mais “vizinha” dos 0 aos 6 anos de idade, com implicações possíveis até em relação ao 
estupro e gravidez de jovens adolescentes, não teve repercussão nas trocas de e-mails 
internos da Rede nos dias que sucederam a polêmica. O que pode parecer uma inconsistência 
é possível de ser resolvido com uma (re)pactuação do escopo de atuação da Rede. 
 
Alguns membros manifestaram o desejo de ampliar o escopo de atuação da RNPI para além 
dos temas atuais, como exemplo: 

 
Conseguir que as pessoas dediquem tempo de qualidade para atuar em rede, conseguir 
ampliar os horizontes de atuação e não ficar "viciado" em poucos temas. Conseguir unir 
as forças que temos na rede para temas em comum. 
 
É preciso falar e articular um público maior. A RNPI ainda é bastante forte nas áreas de 
educação e saúde, mas a Assistência Social, Judiciário e outras políticas também 
precisam passar a integrar os GTs a fim de consolidar os esforços de trabalho em rede.  

 
Membros antigos da RNPI 
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B.3. ADVOCACY: ADVOCACY PROPOSITIVO & C.1 IMPLEMENTAÇÃO/INCIDÊNCIA: 

IMPLEMENTAÇÃO 
 

 
AVALIAÇÃO – PARECER PONTEAPONTE 

 

Eficácia     Excelente 

Eficiência     Excelente 

Amplitude     Excelente 

Estratégia     Excelente 

 

Nota geral     Excelente 

 
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. A incidência em nível local será averiguada no bloco “Capilarização”. 
 
O estudo de caso aqui detalhado foi o Marco Legal da Primeira Infância (MLPI), cuja 
aprovação em 2016 foi antecedida por articulações e ações das mais diversas, bem como 
apoios como os da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (curso em Harvard para gestores 
públicos – p. 50) e do Instituto C&A, que aportou recursos para viabilizar o trabalho do 
principal consultor da Rede naquele momento (p. 51). Várias ações, como audiências para 
consultas públicas, seminários e mobilização de deputados, foram realizadas no processo de 
tramitação do Marco Legal, com resultados concretos como a mudança de direcionamento 
dos congressistas (p. 51). A aprovação do MLPI teve impacto direto em âmbito nacional na 
legitimação de um ambiente jurídico seguro para se defenderem os direitos da Primeira 
Infância, causando mudanças também no Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689) e 
na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (p. 55).  
 
Para além do Marco Legal, neste ponto, levantam-se a partir de todas as fontes desta 
avaliação, com especial suporte do GT de Avaliação, mais de 30 ações, contribuições, 
conquistas e resultados da RNPI que fomentaram essa jornada até a aprovação do Marco 
Legal (p. 52 e 54). Por fim, destacam-se ainda reconhecimentos externos como prêmios e 
inúmeras participações/representações da RNPI em eventos, comissões e grupos de 
trabalho do governo em diferentes áreas (p. 56). 
 
Nesse trilhar de tantas conquistas significativas, em termos de estrutura e funcionamento 
interno, recomenda-se um olhar zeloso para a coesão da Rede em sua diversidade, 
sobretudo ideológica, fonte de fortaleza e dissensos (p. 57). 
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Figura 13: Ciclo de advocacy da RNPI – B.3 e C.1 

 
Fonte: elaborado pela ponteAponte. 

 
 
 
Nesta seção tratamos das ações da RNPI que promovem incidência política e 
realizaram uma das principais conquistas da Rede: o Marco Legal da Primeira Infância 
(MLPI). Unimos duas etapas do ciclo para integrar, respectivamente, o processo de 
incidência e a relevância de sua implementação por parte do governo. 
  
Faz-se importante relatarmos alguns elementos de preparação para a implementação 
do MLPI. Um deles é a promoção e o patrocínio inicial para um curso na Universidade 
Harvard e em São Paulo pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, membro da RNPI, 
na área de desenvolvimento da Primeira Infância. Esse curso é voltado para gestores 
públicos e, apesar de não se tratar de uma iniciativa da Rede, de acordo com os 
entrevistados na última fase desta avaliação, (1) foi relevante para a construção do 
Marco Legal e (2) foi promovido por um dos principais financiadores da RNPI.  
  
Outro elemento primordial na construção colaborativa do MLPI foi a encomenda do 
então deputado Osmar Terra (PMDB-RS), cuja iniciativa de levantar a bandeira da 
Primeira Infância no governo novamente14 culminou em sua demanda propulsora e 
um convite a Vital Didonet para apoiá-lo, mais uma vez, na construção de um 
instrumento de defesa dos direitos da criança. Três caminhos distintos foram então 
vislumbrados para conduzir esse processo: 
 

● uma Consolidação das Leis pela Primeira Infância, que consistiria de uma 

reorganização das leis já vigentes, para que elas se tornassem mais didáticas e 

                                                        
14

 Osmar Terra foi o idealizador do antigo CODIPI, em 2002, já mencionado brevemente neste relatório.  
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claras. Esta opção, porém, provavelmente daria pouca margem para ampliar o 

escopo desses direitos; 

● uma lei orgânica15, que visava construir intersetorialidade para viabilizar sua 

implementação. Esse caminho enfrentaria todo o engessamento e burocracia 

da máquina pública; 

● uma lei específica para a Primeira Infância, sob o risco de haver algum possível 

conflito com o ECA ou que subentendesse o seu fracionamento. 

 
 
O caminho escolhido foi o último e houve uma decisão consciente de que a construção 
dessa nova lei fosse participativa, assim como foi o PNPI, pois as diversas dimensões 
da Primeira Infância apresentavam-se como tarefa para muitos especialistas, conforme 
já mostrava todo o processo de construção da Rede. Com isso, a Câmara dos 
Deputados criou uma Comissão Especial para analisar e votar o Projeto de Lei, sendo 
que grande parte de seus membros havia feito o curso de Liderança Executiva em 
Desenvolvimento Infantil, na Universidade Harvard - atribui-se a isso, em parte, a 
facilitação e velocidade da sua formação.  
 
A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e o Instituto C&A, ambos financiadores da 
RNPI, ampliaram seu investimento de forma específica na atuação do assessor 
parlamentar da RNPI Vital Didonet para sustentar essa iniciativa – o que o mesmo 
reconhece como tendo sido fundamental para que conseguisse fazer todo o 
desenvolvimento do projeto e as negociações necessárias para sua aprovação.  
 
Segundo os líderes das Secretarias Executivas, membros do Grupo Gestor e do Grupo 
de Trabalho de avaliação, desse ponto em diante, a Rede atuou de forma colaborativa 
e contundente no sentido de viabilizar e gerar incidência por meio do MLPI, até sua 
aprovação na Câmara dos Deputados, com várias ações de impacto coletivo realizadas 
durante o ano de 2014: 
  

 criação de audiências para consultas públicas com organizações em cerca de 

dez Estados brasileiros; as REPIs realizaram seminários, assim como várias 

outras grandes organizações em outros Estados. Membros de todos os setores 

foram convidados para debate e colaboração; 

 mobilização de membros da Rede para contatar os deputados e convencê-los a 

retirar suas assinaturas do Requerimento que pedia para o Projeto de Lei ser 

debatido e votado no Plenário da Câmara dos Deputados. A intenção de que 

                                                        
15

  Entende-se como lei orgânica a lei que disciplina o funcionamento de uma categoria específica de alguns dos 

poderes (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_org%C3%A2nica). Ou seja: a lei orgânica disciplina o 
funcionamento, portanto como um órgão ou setor se estrutura e atua. No caso da Primeira Infância, seria como ela 
se situa nas políticas públicas e na administração pública. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_org%C3%A2nica
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fosse debatido no Plenário - retirando o poder conclusivo da Comissão Especial 

- podia estar ocultando um desejo de fazer inserções ou cortes no projeto que, 

dados o novo cenário político da composição e a ideologia da nova Legislatura, 

poderiam desfigurar o texto aprovado na Comissão Especial, introduzindo 

retrocessos. Esta foi uma ação emblemática da extensão da Rede e do grau de 

engajamento de seus membros, que conseguiram em prazo exíguo ir além de 

sua meta de desistências de adesão de deputados (dos 66 deputados federais 

que assinaram um recurso que impedia o envio imediato do PL para o Senado, 

39 ouviram o apelo da sociedade civil e assinaram um requerimento de 

retirada da assinatura, número suficiente para derrubar o recurso e garantir a 

tramitação prevista)16; 

 contatos e mobilização para que deputados defensores da Primeira Infância se 

inscrevessem como oradores para derrubar o Requerimento e com isso 

determinar que o Projeto seguisse direto para o Senado. 

 
 
As ações da Rede, na fase em que o PL tramitava no Senado (2015), foram:  
 

 audiências com o Presidente do Senado;  

 articulação com senadores para a indicação de Relatores do Projeto nas 
Comissões;  

 contatos frequentes com um Senador para que o PL ganhasse regime de 
urgência; 

 mobilização para o PL entrar na Ordem do Dia e ser votado.  
 

O Marco Legal da Primeira Infância efetiva em âmbito federal diversos pontos do Plano 
Nacional pela Primeira Infância. A linha do tempo a seguir sistematiza os principais 
eventos na história da RNPI concomitantemente às principais conquistas de direitos da 
Primeira Infância no âmbito do governo federal. 
 
  

                                                        
16

 O processo de aprovação do MLPI foi publicizado de forma exemplar no site da Rede, o qual também serviu de 

fonte relevante de dados secundários sistematizados para esta avaliação (http://primeirainfancia.org.br/marco-
legal-da-primeira-infancia-consegue-assinaturas-para-ser-enviado-ao-senado/) 
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Figura 14 - Amostra das conquistas e contribuições da RNPI ao longo do tempo e o 
MLPI 

 
Fontes: elaborado pela ponteAponte com apoio do GT Avaliação a partir de pesquisa de dados 

secundários, entrevistas e questionário online da Avaliação. 

 
 
 
 
Indagados a respeito dos exemplos de atuação em rede, os respondentes do 
questionário de avaliação mencionam diversas atividades e conquistas históricas 
atribuídas às contribuições da RNPI. O caso mais mencionado foi o do MLPI, o que vai 
ao encontro do que se havia previsto pelo GT de Avaliação desde o primeiro encontro 
de cocriação do processo participativo de avaliação da Rede: 
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Figura 15 - Exemplos de atuação da Rede em relação ao poder público

 
Fontes: questionário online da Avaliação.  

Legenda: Base de 100 respostas e 258 exemplos citados, dentre membros da RNPI e stakeholders 
externos. 

 

 
 
Entre as menções de iniciativas da RNPI junto ao poder público estão também o 
reconhecimento do MLPI por vários atores externos à Rede, como exemplo de 
incidência da Rede. As respostas evidenciam o papel da RNPI em relação à aprovação 
do Marco, para atores com diferentes graus de conhecimento de sua atuação: 
 

Marco Legal Primeira Infância, articulação sobre a redução da maioridade penal. 
 

Plano Nacional da Primeira Infância - Prefeito Amigo da Criança - Marco Legal da Primeira 
Infância. 

 
Do pouco que acompanho, o que me marcou foi a promulgação no governo Dilma do 
Marco Legal da Primeira Infância, que considero um enorme avanço. 

Público externo à Rede 

 
A contribuição da RNPI ao longo desse processo, segundo os atores-chave do setor 
consultado e evidências de pesquisas secundárias, foi fundamental para o sucesso da 
aprovação do Marco dentro do turbulento contexto político que culminou com o 
impeachment de Dilma Rousseff. Ela está registrada no documento “Avanços do 
Marco Legal da Primeira Infância”, do Centro de Estudos e Debates Estratégicos, 
publicado em 2016. João Ananias, um dos coautores e relatores do projeto, por 
ocasião do anúncio dessa conquista no site da RNPI, deixou seu testemunho público 
em um comentário à Rede: 
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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, coautor e relator do projeto 

 
A aprovação do Marco Legal da Primeira Infância em fevereiro de 2016 foi a maior 
conquista realizada em 10 anos de atuação da Rede, com forte contribuição de seus 
membros. O Marco efetiva vários pontos levantados já pelo PNPI e dá o principal passo 
em direção à legitimação de um ambiente jurídico seguro para se defenderem os 
direitos da Primeira Infância. Segundo o site da Rede, ela “é uma carta de 
compromisso do país para garantir o atendimento aos direitos da criança de até seis 
anos afirmados pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e 
pelas leis aplicadas a educação, saúde, assistência social e diversidade”. 
 
Para além das áreas diretamente relacionadas aos direitos da criança, o MLPI foi capaz 
de incidir intersetorialmente, causando mudanças também no Código de Processo 
Penal (Decreto-Lei nº 3.689) e na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452. No Código Penal, conforme pudemos encontrar no site da 
RNPI, as alterações incluem:  
 

– (...) a possibilidade de o juiz substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar no caso 
de gestantes, mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, homens responsáveis pelos 
cuidados do filho de até 12 anos incompletos. 

– (...) que as autoridades policiais colham informações sobre a existência de filhos dos 
indiciados, e que a informação conste no auto de prisão em flagrante. 

 

No que concerne a CLT, a intersetorialidade do Marco Legal significou a extensão da 
licença-paternidade de cinco para 20 dias e ampliou os direitos de responsáveis e 
crianças em se tratando de saúde, conforme pode ser observado no excerto a seguir: 

 

Quadro 5 – Lei nº 13.257 

 
Art. 37.  O art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o 
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos X e XI: 
 
“Art. 473.  .................................................................... 
 
............................................................................................. 
 
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de 
gravidez de sua esposa ou companheira; 
 
XI - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em consulta médica.” 

(NR) 

Fonte: texto da Lei nº 13.257 
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Embora o MLPI tenha sido, de fato, uma conquista de muita participação social, vale 
ressaltar a liderança de Vital Didonet, que conduziu um processo de interlocução com 
os Ministérios e Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, Ministério 
Público, Poder Judiciário e sociedade civil e participou dos Seminários organizados 
pelas Redes Estaduais Primeira Infância, colhendo sugestões para o Projeto. As duas 
Secretarias Executivas mais envolvidas nesse processo (IFAN e CECIP) contribuíram de 
forma central para o sucesso da atuação da Rede. O IFAN, com forte vocação de 
articulação, por um lado, conduziu um intenso processo de produção de 
conhecimento, fomentando o trabalho já descrito pelos GTs, que nesta ocasião 
alcançou um ápice de produtividade e, por outro, apoiou a realização da audiência 
pública no Ceará e outras reuniões e seminários que subsidiaram a confecção do MLPI. 
Outras quatro Audiências Públicas foram realizadas em outros Estados, organizadas 
por deputados federais e estaduais, sob responsabilidade da Comissão Especial. O 
Marco foi aprovado durante a gestão do CECIP, que, com sua habilidade diplomática, 
sustentou o final do processo diante uma forte virada da situação do governo perante 
as organizações da sociedade civil, desde seu prenúncio até a sua concretização17. 
 
O MLPI é um caso exemplar de como uma rede tão diversa consegue dialogar, debater 
e construir uma ação conjunta, a despeito de suas naturais disputas internas por 
terrenos ideológicos. O Marco é, portanto, um resultado que emerge de um consenso 
sobre a necessidade de incidência, apesar de muitos dissensos entre os membros da 
Rede. Esse é um dos seus aspectos mais importantes revelados nessa avaliação e diz 
respeito à diversidade da Rede, já brevemente descrita anteriormente.  
 
Vale ressaltar que, além desta conquista e das demais já apresentadas anteriormente, 
muitas outras podem ser mencionadas, como o recebimento do Prêmio Direitos 
Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e o Prêmio 
Zilda Arns de Boas Práticas à Primeira Infância, ambos entre 2013 e 2014. Outro 
ponto de destaque são as inúmeras participações/representações da RNPI em 
eventos, comissões, grupos de trabalho do governo em diferentes áreas, conseguindo 
fazer-se presente e relevante. Isso pode ser validado no questionário de avalição. 
 

Acho que a Rede tem cumprido o papel de promoção dos direitos da Primeira Infância, 
grande exemplo é o marco legal e o PNPI. Também a relevância da rede nos debates. 

Membro novo da RNPI 
 
O nome da RNPI já pode ser considerado um marco na política, na cultura e no "saber 
fazer“ sobre a Primeira Infância. Qualquer projeto grande e sério de fins públicos sobre o 
tema da Primeira Infância, atualmente consulta a rede para ajudar, contribuir, opinar, 
apoiar, dado o peso institucional de agrupar uma soma de profissionais e expertises que 
não há em nenhum outro lugar.  
 
A RNPI passou a ser citada em quase todos os eventos nacionais, estaduais (conheço 
menos os municipais, mas em alguns dos quais participo também vejo que é citada) como 
Rede importante na área dos direitos da criança. Em grande número de seminários e 

                                                        
17

 Essas informações foram validadas e trianguladas no próprio âmbito das Secretarias Executivas.  
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debates, nacionais, estaduais e municipais a RNPI é convidada a participar de mesas, 
painéis ou fazer conferência ou palestra. 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. 
 

Membros antigos da RNPI 

 
Para além da diversidade geográfica e temática já mencionadas, existe também uma 
diversidade ideológica de escopo bastante amplo na Rede. Essa diversidade se 
apresenta na forma como uma organização lida, por exemplo, com os temas da 
adoção e do aborto. Há organizações de base religiosa e o grau em que os valores 
religiosos e a laicidade influenciam discursos e tomadas de decisão varia, via de regra, 
de organização para organização. Há organizações de cunho mais assistencial, outras 
mais vinculadas ao paradigma do empoderamento. E há também organizações com 
maior vocação de movimento social e outras originadas a partir da figura de um 
empreendedor social. Esse é um ponto crítico, polêmico e ao mesmo tempo muito 
forte da Rede, que sustenta, em prol dessa causa maior de defesa dos direitos da 
Primeira Infância, muitas ações de convergência parcial ou integral. 
 
 

REFLEXÕES E APRENDIZADOS – A QUESTÃO DA COESÃO NA DIVERSIDADE 

 
É princípio fundamental unânime nas mais diversas teorizações sobre redes que sua 
constituição se dá por acolhimento da diversidade, que gera riquezas de naturezas mais ou 
menos abstratas, ligadas à recursividade de aprendizagem, complementaridade e 
complexidade na geração de conteúdos e ações e o compartilhamento dos mais diversos 
ativos tangíveis e intangíveis. 
 
Contudo, avalia-se que há uma intrínseca relação entre essas polaridades de atuação: 
"valorização da diversidade” e “dificuldade de lidar com ela" (o que dificulta o consenso ou o 
consentimento), em todos os níveis de atuação da RNPI. As divergências podem gerar 
condições de produção de conflitos entre grupos minoritários ou majoritários, mas também 
aprendizagem, resiliência e empatia. Ambos os processos são facetas do mesmo fenômeno. 
Há notadamente uma orientação cultural e ideológica dominante, expressa em seu discurso 
interno e externo, sobre o que seria essa “criança com direitos” para a Rede. O processo de 
construção social dela é um fenômeno bastante central na construção da própria Rede. 
 
No que tange a ampliação de seu escopo de atuação dentro do que se propõem a defender, 
tanto para incidir nos direitos da criança em uma perspectiva mais ampla do “cuidado”, como 
de outros aspectos como a prevenção da violência e abuso no seio familiar, a Rede apresenta 
dissensos e silêncios internos a enfrentar, debater, contemporizar, relativizar e/ou integrar de 
forma a poder dar força a mais ações de impacto coletivo e incidência política. 
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C.2. IMPLEMENTAÇÃO/INCIDÊNCIA: CAPILARIZAÇÃO 
 

 
AVALIAÇÃO – PARECER PONTEAPONTE 

 

Eficácia Insuficiente     

Eficiência   Boa   

Amplitude  Regular    

Estratégia     Excelente 

 

Nota geral  Regular    

 
A capilarização das ações da RNPI está diretamente atrelada à ampliação de seu impacto. 
Nesse sentido, todos os setores consultados apontaram os Planos Municipais pela Primeira 
Infância (PMPI) e as Redes Estaduais Primeira Infância (REPI) – principais casos aprofundados 
nesta seção - como estratégias centrais (p. 59). 
 
Com a aprovação do MLPI, os PMPIs decorrem da necessidade de se avançar da legislação às 
políticas públicas, que de fato afetam a vida das crianças de 0 a 6 anos de idade (p. 59). Já as 
REPIs aparecem como importante investimento da Rede para a articulação com prefeituras, 
sobretudo do Brasil profundo (p. 60). No caso do PMPI, a Rede adotou estratégias com 
resultados relevantes e potencial de impacto crescente: o relançamento do “Guia para 
Elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância” e o curso de capacitação para 
implementação dos PMPIs, cujo impacto foi considerado alto ou muito alto por mais de 50% 
dos respondentes da nossa avaliação, sendo que todos os alunos avaliados pelo CECIP se 
consideraram aptos a elaborar um PMPI (p. 63 e 64). Para a REPIs, a estratégia de engajar as 
primeiras-damas na implementação dos PMPIs e uma parceria com a UNICEF mostram 
caminhos de tornar essa capilarização mais eficiente (p. 63). 
 
Cabe ressaltar que esta etapa da RNPI tem sido postergada no nível de sua execução por 
diversos fatores, entre eles, o contexto político atual e a ausência de recursos direcionados 
prioritariamente para a capilarização. Ainda que as estratégias sejam claras, os resultados 
dessa expansão ainda são insuficientes em razão de um contexto bastante desfavorável, em 
que a Rede investe esforços mais no sentido de evitar retrocessos e perdas de direitos do 
que seguindo com sua agenda programática e suas metas. Para atingir seus objetivos para 
além da legislação, no âmbito das políticas públicas e criação de programas de governo, a 
RNPI traçou excelentes planos e criou conteúdos e programas de capacitação eficientes, 
como o Guia para Elaboração dos PMPIs e o curso online sobre o mesmo tema. Entretanto, a 
RNPI não tem apoiado efetivamente seus membros envolvidos com as Planos Municipais da 
Primeira Infância, nem as Redes Estaduais. 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. As Redes Estaduais não têm crescido em número e seus trabalhos são 
bastante independentes do apoio da Rede Nacional, mantendo-se circunscritas em sua 
maioria, apenas à região Nordeste (p. 60 e 65). 
 
Por fim, coloca-se o desafio de crescimento da rede como um tema prioritário a ser 
discutido e aprofundado nos próximos anos de atuação da Rede (p. 65). 
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O momento da RNPI após a aprovação do Marco Legal era de grande expectativa para 
os seus próximos passos. Dentre eles, constavam as ações de capilarização da atuação 
da Rede por meio dos Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPI), que já 
estavam em curso e ganharam força com a sustentação legislativa em nível federal 
proporcionada pela conquista com o MLPI em 2016. Os PMPIs decorrem da 
necessidade de se avançar da legislação às políticas públicas, que de fato afetariam 
diretamente a vida das crianças de 0 a 6 anos de idade. É nas prefeituras que se 
provisionam os orçamentos efetivamente aplicados aos diversos setores dos serviços 
sociais atribuídos ao Estado e é nesse âmbito que todo o discurso do PNPI e, 
sobretudo, do MLPI, converte-se em ações concretas. 
 
No entanto, o ano de 2016 foi marcado por um revés no cenário político, segundo a 
visão da Rede como um todo. Se até então o que se percebia era uma disputa acirrada 
e árdua, em contexto mais favorável, agora a RNPI se via em uma situação bastante 
desfavorável, dispensando seus esforços mais no sentido de evitar retrocessos e 
perdas de direitos do que seguindo com sua agenda programática e suas metas. O 
momento da Rede em relação às suas expectativas de disseminação dos PMPIs é 
paradoxal: se, por um lado, seus membros vinham diminuindo suas metas em relação 
à implementação dos PMPIs nas prefeituras, por outro, essa frente passou a ser 
considerada uma das grandes prioridades da Rede, já que a agenda da Primeira 
Infância vinha sofrendo ataques diretos (como o caso da educação infantil, da adoção 
etc.) e indiretos (como as perdas orçamentárias dos setor social como um todo) e tinha 
pouco espaço para ser pautada de forma progressista. 
 
Em nossa avaliação via questionário, ao perguntarmos a respeito da possibilidade do 
aumento da abrangência de seu impacto, a contribuição mais mencionada foi a 
ampliação de sua capilaridade nos Estados e municípios (vida tabela 7, em destaque). 
Além disso, várias outras respostas incidiram em temas relacionados a essa 
capilarização, como o foco na elaboração (implementação) dos PMPIs, a 
descentralização da Rede e a articulação de outros atores e redes. 
 
Destacam-se também as respostas que fizeram menção à formação e ao fomento das 
Redes Estaduais Primeira Infância (REPIs). Elas aparecem como importante 
investimento da Rede para a articulação com as prefeituras, sobretudo do Brasil 
profundo, nos Estados, uma vez que a Rede não possui capacidade operacional, nem 
está organizada para realizar essa incursão. Respostas de todos os setores consultados 
apontaram as REPIs e os PMPIs como atividade central para expansão e aumento do 
impacto da Rede. Selecionamos uma resposta que aprofunda e qualifica a questão: 
 

Centrando o foco na elaboração dos Planos Municipais pela Primeira infância. Por quê? 
Porque essa elaboração tem uma metodologia participativa que agrega visões e atuações, 
que fortalece a intersetorialidade e a continuidade das ações. No fundo, a ação mais eficaz 
da atenção à criança se dá no município, no território. Se todas as organizações, 
governamentais e não governamentais, MP, conselhos (de direito, tutelar, setoriais de 
educação, saúde, assistência cultura etc.), imprensa local, associações comunitárias, 
entidades profissionais existentes no município unirem-se para construir um plano 
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decenal para atender integradamente e de forma integral à criança, gera-se uma força 
coletiva que pode transformar o panorama nesse campo. Mas o PMPI deve contar (e está 
nas orientações de sua elaboração) com a colaboração do Estado e da União. 
 

Membro da Rede - Secretaria Executiva 
 
 

Tabela 8: Formas de aumentar abrangência e impacto da Rede 

Sugestões 
Número de 

citações 

Ampliar capilaridade em Estados e Municípios 36 

Fomento à formação e funcionamento de REPIs 12 

Aprimorar a relação/diálogo/articulação entre membros 12 

Comunicação: mais visibilidade ao trabalho da rede 11 

Advocacy mais efetivo 7 

Ampliar articulação de atores/ outras redes 7 

Atuação de forma mais estruturada/ processos de gestão 7 

Descentralização da rede 5 

Foco na elaboração dos PMPI 5 

Não sabe/ n/a 5 

Definir atuação dos GTs 3 

Capacitação de atores 2 

Captação e distribuição de recursos 2 

Promover Seminários/ eventos 2 

Ampliar áreas de atuação 2 
Fontes: questionário online da Avaliação. Base de 94 respostas, dentre membros e público externo. 

 
 
 
 
A Figura 16, abaixo ilustra uma sequência da história das REPIs, dos GTs e das 
Secretarias Executivas de 2011 a 2017, conforme os relatórios apresentados pelas três 
últimas secretarias18. Por meio das informações, é possível observar um crescimento 
progressivo dos GTs, cujo ápice ocorreu durante a gestão do IFAN. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
18

 Buscamos ampliar essa linha histórica para os dez anos da Rede, porém não existem ou não tivemos acesso aos 

relatórios de todas as Secretarias Executivas. 
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Figura 16 - Evolução do número de membros, GTs e REPIs da RNPI

Fonte: Relatórios de Atividades das Secretarias Executivas e outros dados secundários. 

 
 
 
As REPIs, por outro lado, têm em sua história uma gênese bastante diferente. Ao 
contrário dos GTs, que surgiram no seio da Rede, por sua própria iniciativa, as REPIs de 
certa forma já existiam antes da Rede, mas foram fortalecidas, institucionalizadas e 
ampliadas pelo advento da RNPI. Ao dizer que as REPIs já existiam, de certa maneira, 
quer-se dizer que a colaboração nesse setor parece ser uma vocação regional e 
aconteceria independentemente da existência da RNPI, já que muitas de suas 
iniciativas correram de forma paralela e autônoma à Rede, embora alinhadas a ela. 
 
Como podemos ver na linha do tempo acima, a gestão da Avante marcou o ápice da 
consolidação e da ampliação das REPIs. Antes dela, apenas a rede do Ceará havia sido 
instituída, liderada pelo IFAN. Esse ápice, porém, não apresentou uma sequência nas 
gestões posteriores, demandadas pela produção de conhecimento, pela aprovação do 
Marco Legal e a mudança de cenário político. Pelo contrário, as REPIs já existentes 
foram fundamentais no apoio à articulação em torno do Marco Legal, nas reuniões e 
audiências públicas regionais. Seu número manteve-se estável desde então, atingindo 
alguns Estados das regiões Norte e Centro-Oeste e atingindo de forma proeminente a 
região Nordeste. Nas regiões Sul e Sudeste há uma curiosa não-adesão à formação de 
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REPIs, que gera a formação de uma nebulosa imagem repleta de hipóteses nos 
encontros realizados pela pesquisa (grupos focais e Assembleia): presença de 
organizações mundiais com agendas sobrepostas às da Rede, de grandes organizações 
sediadas em muitos Estados, mas cuja gestão está centralizada na região Sudeste, de 
grandes organizações que conseguem realizar muito “sozinhas”, da competitividade 
entre essas organizações, da cultura mais burocrática de regiões mais urbanizadas etc. 
 
A atuação das REPIs, desde a sua formação, deu-se de forma bastante autônoma. 
Pôde-se perceber nos grupos focais que elas sofreram menos desgaste em seus 
vínculos com a Rede. Aparentemente houve um lado benéfico em ficarem em segundo 
plano: mantiveram sua vitalidade durante os últimos anos, sobretudo os da virada 
política nacional. As falas abaixo, de coordenadores e representantes das REPIs, 
embasam a discussão aqui apresentada: 
 

A Avante teve uma aproximação maior com as REPIs. No Maranhão eles estão na rede e 
por causa disso acompanham o que a RNPI faz, e participando dentro do possível. A partir 
de 2014 para cá, houve uma aproximação maior da RNPI, o que traz a vontade de 
melhorar a REPI em questão de estrutura de execução e aproximação da Rede Nacional. 
Passaram a participar da RNPI por convite da Avante. A Avante fez um trabalho de 
articulação com as REPIs já existentes (eram 5), além da projeção para criação de novas 
REPIs (Alagoas e Bahia). 

 
Foi interessante a eleição da Avante pois [a Rede] saiu do centro hegemônico (Sul e 
Sudeste). (...) O plano estratégico da Rede incluía um trabalho de advocacy para a 
incorporação do PNPI nos direitos. Nosso foco (...) foi para chegar ao Norte e fortalecer 
Nordeste e Centro-Oeste. Conseguimos fazer uma caravana para falar de Primeira 
Infância. Foi feita uma proposta de projeto (Primeira Infância Cidadã). Escolhemos 
Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão. A rede do 
Maranhão estava muito desgastada, não conseguiam dar continuidade. Começamos então 
a lutar mais pelas Redes Estaduais. Como em São Paulo tem tantas organizações, mas não 
há articulação, enquanto no Nordeste ocorre o contrário? 
 
A REPI de Pernambuco foi muito atuante com 2 audiências públicas e 2 seminários. Vital e 
[Maria] Thereza Marcílio davam muito suporte. Tínhamos muito apoio das outras REPIs e 
da própria RNPI. Fomos caminhando até o ano passado, com a vitória do Marco. Foi criada 
a frente parlamentar. 
 
O IFAN foi a primeira instituição a criar uma REPI. Ano passado, trabalharam em conjunto 
com o governo para a carta da Primeira Infância. O IFAN é a Secretaria Executiva da REPI. A 
parceria com as primeiras damas ajudou a trazer a Primeira Infância para a agenda da 
prefeitura e do governo estadual. No começo do ano, aconteceu um seminário 
internacional no Ceará. A grande dificuldade (...) hoje é juntar todo mundo e promover. O 
IFAN encabeça, procura juntar, reunir, agregar, tentar passar o bastão para outra 
organização, mas há muita dificuldade para conseguir descentralizar. Temos mais de 60 
instituições que fazem parte da REPI, incluindo prefeituras. 
 
Estamos em uma parceria com a UNICEF. Articulamos 63 municípios. [trago o] conceito de 
enzima: participa da reação, mas não é consumido. A instituição não deve virar a Rede 
[estadual], isso é perigoso. Se a instituição sai, a rede morre. As instituições ganham com a 
REPI, temos que passar isso. 

Coordenadores e representantes de REPIs 
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A partir dessas falas, depreendemos a menção a duas estratégias complementares na 
articulação intersetorial das REPIs, que foram aprofundadas na ocasião do encontro. 
Uma delas é baseada no engajamento de primeiras-damas para garantir a inserção 
dos PMPIs nos municípios. A outra é a atuação em parceria com a UNICEF para um 
resultado ganha-ganha com a Rede, ao vincular o selo UNICEF às metas da Rede, com 
o comprometimento com o próprio PMPI. Essas “caronas”, como referem-se membros 
das REPIs, também acontecem junto a ações de outras organizações da Rede, como a 
Fundação Abrinq, entre outras, sobretudo as envolvidas com as REPIs. 
 
Observou-se que, dentre os 5 líderes de REPIs presentes no Grupo de Foco, todos da 
região Nordeste, havia 3 membros que atuam em organizações sociais e 2 que atuam 
ou atuaram pelo governo, o que denota um grande equilíbrio intersetorial nesse 
agrupamento. Nos GTs, por exemplo, além na menor participação do setor público, 
houve várias menções durante a pesquisa em relação à tensão que trazem ao 
representarem o governo dentro da Rede, o que não foi notado no grupo focal. 
 
Ligia Cabral Barbosa, representante da Associação Espírita Lar Transitório De Christie 
na Rede, líder do GT PMPI desde o início de 2017 e forte atuante na REPI de 
Pernambuco ao lado de Solidade Menezes, participou de várias etapas da avaliação, 
inclusive em entrevista complementar sobre sua atuação no GT. Segundo ela, 11 
organizações compõem o Grupo de Trabalho e, somente nos Estados de Pernambuco e 
Ceará, há 129 municípios que implementaram ou estão passando pelo processo de 
implementação do PMPI. Ainda segundo ela, a capacidade operacional e o 
engajamento dos líderes de REPIs e suas organizações são fundamentais para atingir 
resultados positivos. 
 
Nos últimos anos, como já mencionamos ao descrever a produção de conhecimento 
da Rede, sob o comando do CECIP como Secretaria Executiva, duas ações 
consolidaram os esforços da Rede em gestões anteriores e lançaram subsídios basais 
para a implementação dos PMPIs: o relançamento do “Guia para Elaboração dos 
Planos Municipais pela Primeira Infância” e o curso online de capacitação para 
implementação dos PMPIs. As falas a seguir, também respostas à pergunta sobre 
como aumentar abrangência e impacto, contemplam toda essa cadeia de ativação dos 
Planos Municipais, desde a articulação regional à formação dos gestores municipais: 
 

Certamente, há ainda áreas com poucas entidades-membro representadas e em termos 
de alcance, a contribuição da RNPI para os Municípios certamente pode aumentar com 
ferramentas como campanhas, o guia PMPI e o curso EAD. 

Financiador da Rede 
 
Reuniões com deputados federais e senadores, individualmente, para conversar sobre a 
importância da RNPI durante o trâmite de elaboração e encaminhamento do Plano 
Nacional. Apresentação junto ao CONANDA e participação de audiência pública; cartas 
para deputados e/ou senadores e membros do executivo esclarecendo questões 
importantes sobre temas ligados à PI ou pedindo soluções para determinados problemas. 
Além disso, curso sobre a Primeira Infância para gestores e poder público em geral. 

Membro - Secretaria Executiva 
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Participação importante na elaboração e homologação no marco da Primeira Infância; 
participação no debate da constituição do programa ministerial "Criança Feliz", divulgação 
de temas importante e atualidades sobre a Primeira Infância em redes de discussão; 
promoção do curso online sobre a implantação dos planos municipais voltados a Primeira 
Infância. 

Membro da Academia 
 
Lei nº 13.257/2016; orçamento participativo; Carta aberta ao Ministério dos Direitos 
Humanos sobre Recomendações ao Brasil feitas no III Ciclo do Mecanismo de Revisão 
Periódica Universal (RPU); curso online sobre Planos Municipais pela Primeira Infância 
para gestores públicos, técnicos e integrantes dos CMDCAs; Semana de Valorização da 
Primeira Infância e Cultura de Paz do Senado. 

Membro da Rede 

 
Apesar de recente, impacto do curso foi considerado alto ou muito alto por mais de 
50% dos respondentes da pesquisa online. Dentre os alunos que finalizaram o curso e 
responderam à uma pesquisa de avaliação do mesmo, 100% se consideraram aptos a 
elaborar um PMPI, sendo que 30% já estão diretamente envolvidos na elaboração do 
PMPI de sua cidade. O guia encontra-se disponível gratuitamente online e o curso já 
formou 115 pessoas, sendo que há planos para que seja oferecido novamente em 
2018. Acessamos diversas validações positivas a respeito do curso online, desde sua 
qualidade técnica até o encantamento que a experiência proporcionou aos seus 
participantes. Escolhemos o relato a seguir pelo impacto causado no município como 
argumento principal de sua avaliação: 
 

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. 

Aluno do curso 

 

A distribuição dos inscritos no curso impressiona, já que problematizamos a 
regionalidade das Redes Estaduais. O mapa abaixo (Figura 17) mostra inscritos em 
municipalidades de todos os Estados do país, o que certamente é fruto do trabalho da 
Secretaria Executiva que o lançou e das anteriores. 
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Figura 17 - Distribuição geográfica dos participantes do curso online 

 
Fonte: dados secundários cedidos pelo CECIP. 

 
 
 
A capilaridade da Rede é um de seus processos mais desafiadores. Ela mesma não se 
atribui tal tarefa, não sem a parceria das REPIs. Muito longe de alcançar os 5.570 
municípios do país, a Rede, contudo, encontrou maneiras muito efetivas de disseminar 
o PMPI, com as experiências bem-sucedidas das REPIs e da criação de conteúdos e 
cursos. Seu desafio principal no momento é escalar essas iniciativas para outras 
regiões do país, em especial para as regiões Sul e Sudeste que, paradoxalmente, 
concentram a maior parte dos membros, mas apresentam menor grau de colaboração 
intersetorial e reticular nos municípios. Esse aspecto contemporâneo da Rede será 
tratado com maior detalhamento no Planejamento 2018-2020. 
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REFLEXÕES E APRENDIZADOS – O CRESCIMENTO DA REDE 

 
A respeito do processo de entrada de membros na RNPI, o princípio de aglutiná-los por meio 
de indicação de outras pessoas/organizações que já fizeram ou fazem parte de iniciativas 
ligadas à Rede surge em nossa avaliação como fator preponderante para seu crescimento. Há 
um procedimento de preenchimento de cadastro e validação interna da Rede, por e-mail, no 
sentido de manifestar uma contrariedade relevante à sua adesão. Para os entrantes, 
constatamos que os principais chamarizes são o alinhamento de objetivos e a possibilidade de 
ampliar o impacto por meio do trabalho em Rede, que potencializa a atuação e a defesa dos 
direitos da Primeira Infância. É importante observar que os benefícios obtidos pelos membros 
com a Rede estão ligados ao fato de fazer parte dela e sua diversidade (ex.: obter visão 
holística da criança, interlocução nacional com diversos atores, fazer novos contatos e 
parcerias etc.), além de obter acesso a novas informações e conhecimento. 
 
O crescimento acelerado da Rede lhe garante a vitalidade e organicidade de se trabalhar em 
rede e aumentar sua capilaridade, assim como gera um emergente ponto de inflexão. A 
entrada de novos membros não parece ser orientada por critérios estratégicos. Esse é 
seguramente um dos principais desafios da RNPI: como crescer (se é que de fato isso é 
necessário, e não o contrário) e manter uma visão clara e coesa de sua missão e seus 
princípios. Vale ressaltar que o questionamento sobre o processo de entrada de novos 
membros foi levantado nos encontros presenciais e observado em materiais secundários da 
RNPI, mas não foi um ponto de atenção no questionário, com quase 50% dos membros 
dizendo que concordam totalmente que este processo vem cumprindo bem o seu papel. 
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C.3. IMPLEMENTAÇÃO/INCIDÊNCIA: AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO 
 

 
AVALIAÇÃO – PARECER PONTEAPONTE 

 

Eficácia Insuficiente     

Eficiência Insuficiente     

Amplitude Insuficiente     

Estratégia Insuficiente     

 

Nota geral Insuficiente     

 
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 (p. 67). 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 (p. 69). 
 
Há algumas tentativas iniciais nesse sentido, como avaliação do desempenho de mídias 
sociais e do curso EAD (p. 69). Entretanto, diversas questões ainda estão em aberto, cujas 
respostas não cabem no escopo desta avaliação: Quais indicadores de Primeira Infância a 
RNPI quer mudar? O que pretende priorizar? Seu objetivo se encerra no advocacy pela 
Primeira Infância (uma possibilidade) ou culmina necessariamente na aferição de melhorias 
sistêmicas entre seu público final (Primeira Infância) no Brasil? Com dez anos de existência, a 
RNPI não aprofundou sua visão de mudança social em termos tangíveis e mensuráveis.  
 
Nossa recomendação nesse quesito resume-se a três passos: (1) que seus membros mais 
engajados priorizem o monitoramento e a avaliação como essenciais neste momento da 
Rede; (2) manter o GT de Avaliação para impulsionar a cultura quiçá iniciada com este 
trabalho; (3) utilizar das capacidades da própria Rede, entre seus membros - muitos dos 
quais já têm todo o conhecimento necessário para que, colaborativamente e não 
necessariamente com altos investimentos financeiros, possa se dar início a um avanço no 
tema em questão (p. 70). 
 

 
 
 
A etapa de avaliação e monitoramento no ciclo de advocacy da RNPI refere-se à busca 
contínua de ação-reflexão-ação, de forma análoga à própria espiral que estrutura este 
documento. Não se trata de uma fase a posteriori a seus programas e projetos, mas 
sim composta por avaliações em diferentes momentos das iniciativas encampadas pela 
Rede, bem como o acompanhamento contínuo de suas ações visando ao aprendizado 
e ao aprimoramento em prol da missão, visão e objetivos por ela almejados. 
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Com base na análise de dados secundários, entre os quais os sites da Rede 
(primeirainfancia.org.br) e de seus membros mais atuantes (por exemplo, das 
Secretarias Executivas), as mídias sociais (notadamente o Facebook) e os documentos 
públicos até então produzidos, além da observação não participante realizada para 
esta avaliação, depreende-se que esta etapa apresenta correlação com as 
características singulares das Secretarias Executivas em cada período. Ainda que todas 
tenham buscado e realizado um acompanhamento proativo, destacam-se, em termos 
de sistematização e publicização, as conduções da Avante, IFAN e do CECIP nesse 
sentido. Percebeu-se um aumento progressivo dessa preocupação, com o primeiro 
relatório da Rede produzido pela Avante, que descreveu sua atuação de advocacy, a 
sistematização do IFAN, inclusive com seu cuidado em preparar um planejamento 
estratégico para a próxima gestão, e uma comunicação institucional com um 
detalhado registro histórico realizado pelo CECIP, que pode ser facilmente acessado no 
site da Rede. Porém um ponto importante de se destacar é referente à forma como 
cada uma das Secretarias reporta os resultados de sua atuação – a estrutura dos 
relatórios da Avante e do IFAN, por exemplo, são muito diferentes, o que dificulta a 
comparação para avaliar como as ações evoluíram de uma gestão para outra. Vale 
ressaltar que um maior ou menor investimento em monitoramento é influenciado 
tanto por variáveis internas como externas à Rede (por exemplo, diminuição de 
orçamento diante de crise), no sempre desafiador equilíbrio escopo-recurso-tempo. 
 
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, que teve o propósito de olhar de forma ampla 
e inédita para os dez primeiros anos da Rede e levantar respostas e evidências a 
questões avaliativas relevantes. 
 
O fomento a essa cultura de avaliação faz-se extremamente importante passada uma 
década do início de sua atuação. Podemos elencar vários argumentos para isso:  
 

● a avaliação e o monitoramento são intrínsecos à natureza do advocacy em si 

para que aconteça efetivamente no longo prazo, sendo o fim de um ciclo e o 

início aprimorado de outro nessa espiral do “conscientização/sensibilização” à 

incidência/implementação, pois ele tangibiliza o impacto da Rede, gerando 

argumentos concretos para fortalecer suas ações junto ao governo;   

● após tantas conquistas no tema Primeira Infância (PNPI, MLPI, PMPI etc.), os 

impactos transformadores de mais longo prazo começam a emergir (pode-se 

afirmar, por exemplo, que os PMPIs são resultado direto do MLPI e do PNPI, 

como visto anteriormente, cujos impactos, nesta fase de capilarização, poderão 

ser acompanhados, mensurados e avaliados);  
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● em um cenário de turbulência político-institucional, explicitar de maneira 

contundente os resultados e impactos da Rede é fundamental para incidir 

sobre potenciais retrocessos na causa em questão;  

● há uma expectativa crescente no campo social brasileiro por parte dos 

financiadores no que tange a avaliação dos resultados em programas e 

projetos por eles financiados, entre diversas outras justificativas. 

 
No questionário, a preocupação com a necessidade de se passar a avaliar as iniciativas 
da Rede surge nas palavras de diversos membros, que explicitam dificuldade em 
analisar os impactos por ela gerados. Em consonância, membros do GG trazem à tona 
sugestões sobre isso na última Assembleia, em novembro de 2017: 
 

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. 
 
Projetos deveriam ter sido avaliados para que essa resposta [sobre quais são os impactos 
da Rede] 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. 
 

Membros antigos da RNPI 
 
Poderíamos pensar por exemplo em três principais metas para nortear os caminhos 
possíveis, e facilitar a mensuração das estratégias de capilaridade, como os PMPIs. 
 
A maior parte da ação da Rede, por ser de advocacy, não é mensurável. É preciso ter as 
duas coisas, metas quantificáveis e não quantificáveis. 
 

Membros do GG (assembleia) 

 
Ao longo deste processo, buscamos incessantemente evidências de avaliações 
anteriores que pudessem embasar este trabalho, sem, no entanto, lograr sucesso. No 
entanto, há um movimento nesse sentido quando se passa a avaliar na última gestão 
os resultados do curso EAD, por exemplo, ou mesmo um acompanhamento mais 
detalhado das mídias sociais da Rede, ainda que em fase incipiente. No mais, a 
ausência de cultura de avaliação na Rede (explicada por vários motivos relacionados 
ao triângulo escopo-recursos-tempo, já mencionado, e exacerbada pelo dinamismo do 
campo e pelo contexto brasileiro recente) é a razão pela qual hachuramos a figura 
correspondente à última etapa (3.3) no ciclo de advocacy. 
 
Reiteramos que a criação de linhas de base ou marcos zero, o estabelecimento de 
indicadores de monitoramento e avaliação em seus projetos desde o início e a 
discussão, consolidação e publicização de tais insumos, outputs, resultados e impactos, 
entre outros elementos dessa construção de cultura avaliativa, são próximos passos 
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recomendáveis a partir desta avaliação. Não há fórmulas mágicas ainda mais em um 
cenário de redução de apoio financeiro. No entanto, sempre há caminhos criativos em 
uma rede de tamanhas riquezas e fortalezas como a RNPI – para isso, o primeiro passo 
é haver uma priorização em termos de monitoramento e avaliação por parte ao 
menos de seus membros mais engajados. Nossa recomendação é manter a estrutura 
já criada do GT de Avaliação (e Monitoramento), com apoio da Secretaria Executiva, 
que passa a ser responsável por impulsionar essa cultura transversalmente à Rede. Por 
fim, sabemos que muitos de seus membros – entre eles, os atuais financiadores 
inclusive – já apresentam vasto repertório e experiência nesse critério. Mesmo que 
não haja novos aportes financeiros, o apoio técnico e de conhecimento, aliado ao 
“mão na massa” de seus membros, já é um bom caminho para que a Rede comece a 
caminhar nesse sentido – afinal, essa é a essência de trabalhar em rede! O 
planejamento participativo da RNPI, a ser entregue as semanas, também trará 
subsídios específicos para os próximos três anos a partir de nova consulta à Rede. 
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7. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 
AVALIAÇÃO – PARECER PONTEAPONTE 

 

Eficácia   Boa   

Eficiência  Regular    

Amplitude Insuficiente     

Estratégia Insuficiente     

Nota geral  Regular    

 
Historicamente, a RNPI vem conseguindo de maneira eficaz, não só se sustentar, mas 
também aumentar consideravelmente seu financiamento (p. 72). 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 (p. 
73). O cenário se agrava com a saída do Instituto prevista para este ano. 
 
O primeiro passo - reconhecer a relevância de investir energia na sustentabilidade financeira 
- já foi dado. Trata-se de uma preocupação antiga da Rede, que vem discutindo-a ao longo 
dos anos (p. 74), tendo apresentado potenciais soluções, desde operacionais, como por 
exemplo, cobrança de associação dos membros mediante criação de Selo; a estruturantes – 
como criando-se um GT específico (p. 75). A maior parte, entretanto, não foi implementada 
por motivos variados – alguns mencionados ao longo deste documento: a necessidade inicial 
de priorizar os resultados conquistados (PNPI, MLPI etc.); o excesso de demandas políticas 
nos conturbados anos mais recentes; a existência de recursos crescentes os quais, de certa 
forma, desviaram o olhar da priorização da sustentabilidade financeira; entre outros. 
 
Aqui, vemos um paralelo com nosso parecer em termos de Avaliação e Monitoramento da 
Rede: é fundamental que os membros mais engajados (SE e GG) priorizem essa temática, 
utilizem de capacidades atuais internas de seus participantes e ampliem sua visão de fontes 
de financiamento, incluindo o autofinanciamento, bem como repensem sistematicamente 
qual é a saúde financeira que a RNPI de fato necessita, onde há aberturas para 
enxugamentos orçamentários e onde não, em um processo que gerará aprendizados para o 
grupo como um todo em sua missão de garantir e efetivar os direitos da Primeira Infância. 
 
Envolver toda a Rede nessa discussão é recomendável: 40% afirmam não conhecer como se 
dá a gestão financeira (p. 76). Ainda que possa haver falta de proatividade desses membros, 
táticas de comunicação para além dos relatórios finais são factíveis. Discutir sobre conflitos 
de interesses com empresas financiadoras em um cenário de abertura de diálogo também 
se faz necessário (p. 77), bem como padronizar as prestações de contas para que se tornem 
comparáveis e analisáveis no longo prazo (p. 78).  
 
Finalmente, lança-se aqui um olhar para o apoio do Instituto C&A ao longo dos anos, 
concluindo-se pela alta relevância de seu apoio institucional à RNPI, o qual foi fundamental 
para viabilizar em boa parte as conquistas narradas nesta avaliação geral (p. 80). 
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A sustentabilidade financeira é um dos grandes desafios para todas as organizações 
sociais, e para a RNPI não é diferente. Conforme já mencionado, a Rede se encontra 
em um momento desafiador: com a transição da Secretaria Executiva em 2018, 
necessita captar recursos e renegociar apoios, sendo que o do Instituto C&A, um de 
seus grandes financiadores e participantes da Rede desde seu início, chegará ao fim. 
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 (vide Figura 18).  

 
 

Figura 18 – Recursos oriundos de financiadores recorrentes da RNPI (2011 a 2017) – 
base anual* 

 
Fonte: dados secundários. 

* 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.  
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Vale ressaltar que o gráfico da Figura 18 contém apenas os recursos oriundos de 
financiadores recorrentes da Rede nas quatro últimas secretarias executivas que, em 
geral, foram aumentando sua contribuição ao longo dos anos (exceção o Instituto 
C&A, que investiu menos na gestão IFAN do que na gestão anterior, da Avante). A 
Fundação Bernard Van Leer sempre foi a maior financiadora da Rede e, na última 
gestão, também aumentou significativamente seu aporte (82%), sendo foi responsável 
por praticamente 50% dos recursos captados. Ou seja, apesar de o montante de 
recursos captados no total ter aumentado ao longo do tempo, a concentração é um 
fato que requer atenção. Na Figura 19 é possível visualizar melhor isto.  
 

Figura 19 – Origem dos recursos da RNPI (2011 a 2017) 

 
Fonte: dados secundários. 

Legenda: 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.  
 
 
 
 
Foram classificados como financiadores pontuais aqueles que fizeram contribuições 
para apenas uma Secretaria Executiva. Destes, a Porticus (da gestão CECIP) foi a que 
teve a maior representatividade até o momento.  
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Figura 20 – Recursos oriundos de financiadores pontuais da RNPI (2011 a 2017) – 
base anual* 

 
Fonte: dados secundários. 

* 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.  

 
 
 
Como este é um tema bastante sensível para a Rede, ainda que de forma não 
padronizada, foi possível encontrar algumas referências sobre o assunto em fontes de 
dados secundários. Nos relatórios finais de gestão das Secretarias Executivas constam 
as prestações de contas e sempre uma recomendação de que a reflexão sobre a 
sustentabilidade financeira da Rede precisa ser aprofundada e debatida, porém pouco 
foi registrado sobre esses debates nesses relatórios específicos. No planejamento 
estratégico realizado em 2014, o tema de captação de recursos foi considerado um 
“assunto crítico prioritário de estrutura para a Rede”, porém esta questão também 
não foi aprofundada no relatório, sendo apenas listados quatro tópicos relacionados a 
ele, oriundos de um processo coletivo de “chuva de ideias” (ou brainstorming): i) 
Estrutura mínima financeira garantida pelos membros; ii) Plano de Negócios; iii) 
Sustentação financeira; e iv) Critérios de novos integrantes que favoreçam novos 
modelos de financiamento (vide Figura 21).  
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Figura 21: Tópico de captação de recursos no final do relatório de Planejamento 
Estratégico da Rede, realizado em 2014. 

 
Fonte: Planejamento Estratégico RNPI 2015/17. 

 
 
 
Já em algumas atas de Assembleias19 é possível visualizar como o tema vem sendo 
debatido há longa data, sendo que diversas das alternativas listadas não chegaram a 
ser implementadas, como o pagamento por parte dos membros e, de maneira mais 
estruturante, a criação de um Grupo de trabalho (GT) para captação de recursos. Em 
duas Assembleias houve divisão de grupos para se debaterem alguns temas durante o 
evento, sendo que a sustentabilidade financeira era um deles (2011 e 2016).  
 

O grupo fez as seguintes sugestões: Cobrar taxa de associação dos membros mediante a 
concessão do Selo de participação na Rede, o que daria credibilidade à instituição 
associada; Pedir reciprocidade dos membros: aquele que patrocinar a impressão de algum 
material terá sua marca divulgada no mesmo; Aproveitar infraestrutura de parceiros para 
a realização dos eventos futuros, o que diminuiria em muito os custos; Programar eventos 
futuros com certa antecedência e pedir patrocínio a empresas aéreas; Criar uma área de 
captação de recursos. 

Ata Assembleia 2011 
 
Além do detalhamento do financiamento recebido, foram compartilhados com a 
Assembleia os desafios a serem enfrentados na sustentabilidade financeira da Rede: que é 
investir no Plano de Sustentabilidade da RNPI e refletir sobre a possibilidade de 
contribuição financeira das instituições parceiras para garantir a existência e o 
fortalecimento da RNPI.  

 
Proposta da criação de um GT para pensar em ações de sustentabilidade. Foi 
acrescentado que o Planejamento Estratégico contempla a formação de um grupo de 

                                                        
19 Disponíveis em: http://primeirainfancia.org.br/category/acervo/documentos-rnpi/relatorios-
assembleias/. 
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governança, e um dos participantes lembrou que o Grupo Gestor já desempenha esse 
papel. 

Ata Assembleia 2015 

 
No relatório financeiro foi apresentada a planilha orçamentária do ano, ressaltado 
que é necessário pensar na sustentabilidade da RNPI e que o orçamento previsto 
para o ano de 2017 ainda é maior que o recurso captado. 
 
(...) fala que é importante ter estratégia de captação de recursos permanente, e 
que uma das possibilidades de financiamento da RNPI poderia ser parcelas 
percentuais do orçamento anual de cada organização. 

Ata Assembleia 2016 

 
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 Prioridade20; Elaboração e implementação 
de um Plano de Sustentabilidade realista (incluído no Planejamento Estratégico). 

Apresentação Assembleia 2017 

 
 
 
No questionário online, foi levantado que 40% dos respondentes não sabem 
responder a questão sobre como é feita a gestão dos recursos financeiros da Rede21, 
sendo que outros 40% concordam que os recursos são bem geridos e utilizados. 
Quando perguntados sobre os desafios de se atuar em Rede no Brasil, o segundo item 
mais citado foi a “Falta de recursos/sustentabilidade da Rede e de seus membros”. 
Além disso, ao solicitar que indicassem possíveis outros financiadores para a Rede, 
nota-se que os participantes da avaliação se apegam a instituições que já são 
financiadoras, conforme apresentado na tabela 9 (abaixo) que contém, dentre os mais 
citados, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação Bernard Van Leer, a Alana 
e o Instituto C&A, além da Abrinq, que apoiou projetos durante a gestão do IFAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
20 Nota do avaliador: neste caso, quis-se dizer que nem sempre as oportunidades de financiamento 
estão alinhadas com as prioridades da Rede 
21 No questionário não foram feitas questões sobre conhecimento de quem eram os financiadores, 
sobre quantias envolvidas e/ou contrapartidas exigidas para se conseguir os financiamentos. 
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Tabela 9: organizações mais citadas na pergunta de possíveis financiadores da RNPI 

Maiores citações específicas 

16 Organizações relacionadas à ONU: Unicef, PNUD, UNESCO 

12 Fundação Maria Cecília Souto Vidigal 

9 Bernard van Leer 

8 Alana 

8 Abrinq 

6 União Europeia, países europeus 

4 Instituto C&A 

3 Fundação Itaú Social 

Fonte: questionário online da Avaliação. Base de 51 respostas com indicações. 
 
 
 
Nota-se que a indicação de empresas é bem menor do que a de organizações 
nacionais e internacionais como fundações, institutos, fundos e outras Organizações 
da Sociedade Civil (vide Figura 22): 
 

Figura 22: Indicação de possíveis financiadores para a Rede 

 
Fontes: questionário online da Avaliação. 

Legenda: 96 respondentes; 51 com pelo menos 1 indicação de possíveis financiadores (53%); demais 
deixaram em branco ou disseram que não sabiam responder.  

 
 
 
No caso de empresas, foi possível levantar uma menção específica sobre preocupação 
de conflito de interesses em resposta do questionário online, numa pergunta 
relacionada aos pontos negativos de fazer parte da Rede: 
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A possibilidade de empresas ou fundações privadas que desrespeitam a infância 
integrarem a Rede, mesmo que através de organizações filiadas.  Ex 1: empresas que 
produzem alimentos comercializados para crianças e que são inapropriados para a 
infância (tema obesidade), Ex 2: empresas que produzem brinquedos inadequados para a 
infância como armas e outros (direito de brincar).  

Membro da RNPI 
 
Da mesma forma, um participante do Grupo de Foco levantou a mesma questão, 
relembrando que uma empresa de alimentos já havia tentando dar apoio para a Rede 
e que, após discussão interna, chegou-se a conclusão de receber tal apoio iria contra 
diversas questões apoiadas pela própria Rede. Como exemplo, citou a importância da 
amamentação e da alimentação saudável, dado que a empresa em questão tinha em 
seu portfólio de leite em pó e produtos industrializados direcionados para crianças.  
 
Discussões como esta são cada vez mais relevantes de serem feitas de forma coletiva, 
para que se compactuem normas e políticas de financiamento. É o caso de repensar 
uma abertura ao diálogo com, por exemplo, as empresas? Se sim, com quais delas? 
Mais ainda, definir uma estratégia prioritária de sustentabilidade financeira faz-se 
essencial para a RNPI. Muitas das potenciais soluções nesse sentido já foram 
levantadas pela própria rede e foram sistematizadas aqui. Aqui, vemos um paralelo 
com nosso parecer em termos de Avaliação e Monitoramento da Rede: é fundamental 
que os membros mais engajados da Rede (SE e GG) priorizem essa temática, utilizem 
de capacidades atuais internas de seus participantes e ampliem sua visão de fontes de 
financiamento, incluindo o autofinanciamento (a já referida cobrança por associação é 
uma possibilidade), bem como repensem sistematicamente qual é a saúde financeira 
que a RNPI de fato necessita, onde há aberturas para enxugamentos orçamentários e 
onde não, em um processo que gerará aprendizados para o grupo como um todo em 
sua missão de garantir e efetivar os direitos da Primeira Infância. 
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REFLEXÕES E APRENDIZADOS – A QUESTÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Ao fazermos as análises da prestação de contas das Secretarias Executivas da Rede, sentimos a 
dificuldade de contar com termos que fossem correlacionáveis, a fim de possibilitar 
comparação do uso dos recursos entre uma gestão e outra (Vide Figura 23).  
 
Para dar alguns exemplos: assumimos que as “Despesas Administrativas” reportadas pelo IFAN 
podem ser comparáveis com as “despesas de escritório + serviços postais” reportados pela 
Avante. Porém ficamos na dúvida se o gasto reportado como “Assembleia” pelo CECIP poderia 
ser comparável com o gasto “eventos (logística)” reportado pela Avante. Da mesma forma, 
várias outras dúvidas surgiram e impossibilitaram uma avaliação mais detalhada.  
 
Além disso, os maiores montantes são relacionados às atividades operacionais do IFAN (3 
Assembleias, 7 Reuniões do Grupo Gestor, 2 Reuniões do Comitê de Avaliação; 2 Colóquios, 2 
Seminários, Consultorias) e aos projetos do CECIP (Criança é Prioridade, Criança e a Cidade, 
Seminário Currículo e Avaliação da Educação Infantil e curso EAD PMPI). 
 

Figura 23: Gastos por Secretaria Executiva (base anual)* 

 
Fonte: dados secundários. 

*Observação: os gastos totais reportados pelas secretarias executivas foram divididos pelo número de 
anos de sua gestão, a fim de fornecer uma base anual, passível de comparação. 

 
 
 
 
A única linha de gasto comparável entre as três gestões é a de Recursos Humanos, que foi 
colocada à parte (vide Figura 24) pelo fato de representar um gasto muito elevado, o que 
deixaria a apresentação do gráfico 23 desbalanceada. 
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Figura 24: Gastos com Pessoal (base anual)* 

 
Fonte: dados secundários. 

*Observação: o gasto total com pessoal reportado pelas secretarias executivas foi dividido pelo número 
de anos de sua gestão, a fim de fornecer uma base anual, passível de comparação.  

 
Seria de se propor a necessidade de padronização deste reporte de gastos, porém em 
conversa sobre o assunto com o CECIO foi possível perceber que esta padronização seria um 
grande desafio, dado que a Secretaria Executiva acaba tendo de moldar a gestão financeira da 
Rede à sua própria forma de gestão, num contexto em que as atividades da organização que 
assume este papel seguem normalmente, conforme possível, e de que seus processos já estão 
estabelecidos. Além disso, a organização lembra que muitas vezes as OSCs devem também se 
adaptar às solicitações dos diversos financiadores, cada qual com suas especificidades no 
reporte de resultados e prestação de contas. Portanto, uma nova adaptação, desta vez aos 
moldes exigidos pela gestão da Rede, seria mais trabalho burocrático que demandaria tempo e 
recursos que poderiam ser investidos em outras iniciativas. De qualquer forma, um breve 
esforço de reportar o que está inserido em cada linha de gasto, independentemente do nome 
que ele tenha, traria o benefício de se poder fazer análises mais aprofundadas sobre a forma 
de gestão dos recursos financeiros da RNPI. 
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O APOIO DO INSTITUTO C&A 

 
Ao finalizar um ciclo de investimentos relacionados à Primeira Infância, pode-se dizer que o 
Instituto C&A foi um apoiador fundamental do crescimento e valorização da Rede desde sua 
criação. De forma conclusiva, ressalta-se aqui que, mais importante que os aportes pontuais a 
projetos específicos da Rede, seu principal diferencial foi o apoio institucional ao 
funcionamento das Secretarias Executivas – um trabalho que é intenso e pouco visível.  
 
O fato de muitos financiadores atrelarem seus aportes a projetos específicos é um risco 
bastante evidente em estruturas difusas como a da RNPI, que tem no advocacy de uma causa 
sua missão e é essencial para movimentar todo um campo. Essa cultura de apoio a projetos, 
muitas vezes sem suporte para atividades-meio, multiplica o trabalho das organizações que 
assumem sua Secretaria Executiva – além de lidarem com questões burocráticas, animarem a 
comunicação interna e externa, investirem tempo na qualificação da demanda pública 
(participando de eventos em todo o país) e tratarem de todas as iniciativas de incidência 
específicas com o poder público, ainda se colocam no papel de desenvolver projetos para 
conquistar os recursos tão necessários para manter a estrutura funcionando. De maneira 
corajosa, o Instituto consolidou-se ao longo dos anos como um dos maiores apoiadores da 
Rede, financiando inclusive as atividades-meio que sustentam seu trabalho de advocacy. 
 
A orientação para desenvolvimento de projetos específicos, quando ocorre mais pela 
necessidade de sobrevivência do que pela relevância estratégica de tais projetos, passa a ser 
um risco para a própria forma de atuação da Rede, conforme levantado na seguinte fala de 
um participante do Grupo de Foco e que foi corroborada pelos demais participantes: 
 

Eu senti que nos últimos anos há muito pragmatismo para entrega de produtos. A RNPI 
precisa entregar recursos, prestar conta para seus financiadores. Sinto que o espaço da 
rede não pode se reduzir a isso. A discussão passou a ser vista como uma perda de 
tempo. Deixamos de conversar sobre grandes temas, passaram a reclamar do excesso de 
e-mails. Muitas vezes as discussões não precisam chegar a lugar nenhum, mas hoje em 
dia não tem mais espaço para discussões, porque precisam prestar contas. Perdeu-se 
esse espaço precioso. Como eu já tinha compromisso com os financiadores, a secretaria 
executiva só focou em prestar contas. Chegam resultados maravilhosos, mas eles não são 
discutidos amplamente. As discussões levam tempo, mas isso é característica das redes.  

Fala de participante do Grupo de Foco 
 

A rede é antes de mais nada um espaço de discussão e articulação para marcar um 
posicionamento político, é importante que o espaço da discussão, ampliação de olhares 
seja priorizado. A entrega de produtos é importante mas não deve sobrepor o espaço do 
diálogo entre seus integrantes.  

Resposta de questionário online, de membro da RNPI 

 
Neste contexto, o apoio institucional do Instituto (em conjunto com a Fundação Bernard Van 
Leer) viabilizou o trabalho intenso de todas as Secretarias Executivas, o que, por 
consequência, viabilizou todas as suas conquistas já mencionadas no presente relatório. Isto 
posto, é de se esperar que grande parte dos membros da Rede tenham reações como essas: 
 

Não gostamos da saída do Instituto C&A porque tem sido uma ótima parceria, 
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não só pelo patrocínio, mas também pelos vínculos. 
 
O Instituto C&A é um parceiro como poucos no campo social, pois ele acredita no 
parceiro e investe nele. Vai fazer muita falta.  

 
Percepções de diferentes participantes do Grupo de Foco 

 
Além do investimento institucional, o Instituto C&A também apoiou pontualmente algumas 
iniciativas da RNPI, como: 
 

 Oficinas do GT de Fortalecimento e GG (IFAN – 2012-2013) 

 Consultorias e Reunião de Planej. Estratégico da Rede (IFAN – 2012-2013) 

 Seminário currículo e avaliação da Educação Infantil (CECIP – 2015-2017) 
 
No caso das duas primeiras iniciativas, é notável o desejo do Instituto de incentivar o 
fortalecimento da governança da Rede e também uma cultura de planejamento de longo 
prazo. Segundo participantes dos Grupos de Foco, o processo de planejamento realizado em 
2014 foi participativo e bem estruturado. Por outro lado, estes mesmos participantes, além 
de outros membros com os quais tivemos contato no decorrer do processo avaliativo, 
reconheceram que ele foi pouco efetivo – ou seja, não foi realmente implementado. 
 
Para finalizar, o Instituto C&A fez apoios importantes a algumas iniciativas ligadas à Rede mas 
por meio de outros parceiros, como no caso da elaboração do Plano Municipal de Nova 
Iguaçu, realizado pela organização Solidariedade França Brasil, pelo Programa Redes e 
Alianças do Instituto. Importante ressaltar que neste projeto foram listados como fatores de 
sucesso a aprovação do Plano Nacional pela Primeira Infância em 2010 pelo Governo Federal 
(que sugere a criação de planos similares para municípios e Estados) e a existência do guia 
para elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância (que orienta os municípios na 
elaboração de seus planos), ambos produtos da RNPI (Chianca, Pluciennik e Mello, 2017).  
 
O apoio específico para que o assessor legislativo da Rede, Vital Didonet, pudesse liderar o 
processo de elaboração do Marco Legal (já citado neste relatório, ressaltando que esse apoio 
foi compartilhado com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal) também foi de fundamental 
importância para que se obtivesse o resultado de sua aprovação, dado que o assessor pôde 
dedicar tempo para envolver grande parte dos atores necessários no processo de construção 
do texto e disseminá-lo para grande parte dos públicos de interesse relacionados.  
 
Cientes de que o fim do financiamento à RNPI acontece dentro de uma mudança de 
direcionamento estratégico do Instituto e que vem sendo realizada uma transição bastante 
cuidadosa, porém dada sua relevância na causa da Primeira Infância no Brasil por meio da 
Rede, nosso parecer é que se busquem pontos de convergência para que a parceria se 
mantenha onde (e se) for possível – seja financiando iniciativas que tenham a ver com a nova 
estratégia do Instituto, seja por meio de aporte técnico e conhecimento (ex. em avaliação e 
monitoramento de projetos, governança, planejamento, estratégia etc.) como um membro 
historicamente engajado para muito além do financiamento em si. 
 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UChGzzMq2ml--wGou79Vf8Qw
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Fazer emergir o conhecimento, ora difuso e distribuído entre centenas de pessoas, ora 
concentrado em algumas poucas, em meio a uma narrativa de 10 anos bastante densa, 
repleta de informações importantes entre holofotes e bastidores, não foi tarefa fácil. 
Lançamos mão de diversas técnicas de pesquisa. 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. 
 
A participação e a persistência foram recompensadas. A história da Rede Nacional 
Primeira Infância, seu papel de defender e promover os direitos das crianças é uma 
história que merece todo esforço de ser bem avaliada para que possa ser bem 
contada. Trata-se de uma história sobre como fazer alianças intersetoriais, acima de 
disputas partidárias. Uma história sobre a criança como sujeito de direitos integrais, 
acima de polarizações ideológicas. Também uma história de formação transdisciplinar 
de profissionais envolvidos com a Primeira Infância. Uma história que promete muitos 
capítulos absolutamente relevantes em prol de infâncias mais felizes e mais saudáveis. 
 
Há muito ainda a ser feito, como ora exposto, ora recomendado ao longo do 
documento; mas há igualmente muito a ser celebrado. Como afirmou um de seus 
membros em nossa avaliação: “Vejo a RNPI como a rede mais forte, coesa, coerente, 
atuante e qualificada de que faço parte. Sempre podemos mais, mas penso que 
estamos no caminho certo”. 
  
Ao olhar para esse “caminho certo”, esse “poder mais”, elencamos a seguir algumas 
recomendações22 que estão embasadas ao longo desta avaliação a partir dos 
aprendizados que emergiram neste rico processo, com uma proposta de distribuição 
de responsáveis, a quem cabe analisar a viabilidade e efetividade dentro das 
prioridades todas que já possuem. Esperamos que assim esta avaliação tenha logrado 
o que mais prezamos: olhar para trás para refletir criticamente e escolher, entre os 
caminhos que estão à nossa frente, os melhores. 
 

  

                                                        
22 Enfatizamos que parte dessas recomendações será tratada no documento de planejamento da RNPI e 
sua Tese de Mudança; como são de dois produtos com contratantes diferentes, entretanto, ainda que 
haja sobreposições e repetições, buscamos encerrar neste documento todos os pontos levantados de 
forma participativa, porém sem perder de vista que o planejamento o complementará. 
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Sugestões e recomendações a partir dos aprendizados de avaliação para 
a RNPI 
 

Secretarias Executivas 

 Aprofundar o registro histórico e a sistematização de suas atividades. Podem-se 
priorizar projetos futuros que viabilizem essa gestão do conhecimento (um 
exemplo de referência foi o Curso EAD, que sistematizou seu conhecimento 
sobre advocacy e sobre Primeira Infância replicando o conhecimento para 
dentro e fora dela). 

 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. Isso fortalecerá o 
alinhamento interno e, potencialmente, o engajamento. Recomendamos fazê-
lo por meio de táticas diversas de comunicação (relatórios em one-page de 
rápida leitura, posts em forma de teaser, newsletter com infográfico etc.). 

 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 (dar visibilidade para a RNPI em si, além da 
causa da Primeira Infância, como vem sendo bem executada atualmente).  

 Cuidar da saturação causada pela comunicação interna, sobretudo excesso de 
e-mails. Um clipping semanal, por exemplo, resolveria boa parte dos desafios 
atuais.  

 Atentar para o engajamento dos membros da Rede, porém tendo ciência de 
que é natural e até positivo um nível de engajamento variável. Estratégias para 
que eles se conheçam melhor (atuação e interação) não apenas viabilizarão 
essa maior participação como fortalecerão a missão da RNPI. 

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

 Ampliar o acesso ao Guia para Elaboração dos Planos Municipais pela Primeira 
Infância, amplamente defendido como iniciativa de alto impacto da Rede. 

 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. Por exemplo, em tomadas de decisão coletiva, 
recomendamos a inspiração na eleição sociocrática, que trata do ato de 
“consentir” em lugar do “consensuar”. 
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Grupo Gestor 

 Sistematizar de maneira mais aprofundada e criar um modelo de registro para 
os retornos obtidos com as ações de advocacy de defesa ou prevenção em 
termos de sucessos, fracassos e aprendizados estratégicos. 

 Aprofundar a discussão e definir o caminho que a Rede tomará no tocante a 
entrada de novos membros, atentando para os vários desafios de identidade 
da Rede, alinhamento de valores, sustentabilidade etc. 

 Discutir e definir a estrutura do funcionamento dos GTs para maior eficiência, 
eficácia e efetividade, bem como para o acolhimento de novos membros.  

 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 por meio da 
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, 
orientado a buscar uma autossustentação que diminua a concentração de 
financiadores e a dependência da vocação de cada Secretaria Executiva para 
captar recursos, bem como a libere para coordenar ações finalísticas. 

 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. 

  

 

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). 

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



 

                   RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO – REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA 89 

                                                                                                           

 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.   

 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). 

 

Toda a Rede (em Assembleia, por exemplo, ou em consultas participativas online, 
estratégia reforçada tanto nesta avaliação como no planejamento) 

 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. 
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