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RESUMO EXECUTIVO

A

avaliação da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) buscou
observar o processo de implementação e os resultados alcançados
no desenvolvimento das principais frentes de ação da RNPI no

período de 2018 a 2021. Para isso, adotou a Teoria de Mudan ça (TdM) da RNPI,
elaborada em 2017, como principal lente de investigação.
O intervalo abarcado por este trabalho coincide com o período em que a ANDI
- Comunicação e Direitos esteve como representante da Secretaria Executiva
da RNPI, sendo responsável pela coordenação dos projetos e ações da rede.
Esta avaliação não teve o objetivo de analisar a gestão da ANDI , mas sim de
promover uma visão ampla da atuação da RNPI no cenário brasileiro nos
últimos quatro anos. Há também que se considerar a influência do contexto
geral do período analisado, marcado pela pandemia do Coronavírus e pela
frágil situação política, social e econômica do Brasil.
Realizado totalmente em formato remoto, o percurso avaliativo proposto se
estruturou em quatro etapas principais – (i) qualificação do foco da
avaliação; (ii) coleta de dados e informações; (iii) análise e sistematização de
dados; e (iv) apresentação e qualificação de resultados.
A etapa de coleta de dados ouviu um total de 167 pessoas, sendo 132 por meio
de questionário on-line, 18 pessoas em entrevistas individuais e 17 pessoas
distribuídas em quatro grupos focais. Desse total, 75 pessoas se
autodeclararam membros da RNPI e 57 não membros. Além dessas escutas,
foi realizada uma ampla e profunda pesquisa documental em materiais
internos da RNPI e sites e documentos externos relacionados à Rede e à
Primeira Infância.
Os resultados da avaliação, no geral, se mostraram bastante positivos. Além
de confirmar a grande importância, legitimidade e reconhecimento da RNPI
no campo da Primeira Infância e a qualidade e competência na realização
de suas ações e atividades, permitiu iluminar aspectos e pontos de atenção

com potencial de contribuírem com o fortalecimento da Rede em seu
caminho de desenvolvimento.
Apresentamos abaixo os principais pontos revelados pela avaliação, seguindo
a mesma lógica da Teoria de Mudança que orientou o processo de pesquisa,
onde cada ação estratégica foi transformada em eixo de avaliação.

PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO
Em que medida as ações da RNPI contribuíram com o acesso da
sociedade e dos tomadores de decisão a conhecimentos qualificados
sobre Primeira Infância?
A RNPI é reconhecida como grande referência em Primeira Infância no Brasil. É
um espaço de compreensão e formulação de uma concepção ampliada de
Primeira Infância. Agrega pessoas e organizações com conhecimento e
experiência no campo e como produtora e disseminadora de conteúdos de
qualidade serve de fonte técnica sobre o tema, pautando debates,
influenciando a elaboração de políticas públicas, informando e
conscientizando sobre a temática.
O conhecimento produzido foi fundamental para os tomadores de decisão no
campo da política pública, principalmente em âmbito federal. Não chega
ainda com a mesma força e relevância aos estados e municípios, assim como
nos profissionais e equipes que atuam com Primeira Infância. O desafio maior,
porém, parece ser fazer o conhecimento chegar a à sociedade em geral ou a
públicos mais distantes da atuação direta com a PI.

Como a Plataforma Observa tem contribuído para o monitoramento
dos Planos Municipais da Primeira Infância e para subsidiar dados
para a implementação de políticas públicas para a PI?
O Observa é avaliado como uma grande contribuição, organizando e
disseminando conhecimento para a sociedade e instrumentalizando a
implementação de políticas públicas para a Primeira Infância. A plataforma já
contribui para que os municípios possam fazer análises diagnósticas das

suas vulnerabilidades no que tange à Primeira Infância e, a partir disso,
tomarem decisões. Considerando o curto tempo de existência, pode ser
considerada uma iniciativa exitosa e, para atingir todo o seu potencial, a
disseminação e apropriação da plataforma pelos membros da Rede deve ser
incentivada. O monitoramento do Observa é apontado como necessário para
acompanhar, conhecer e demonstrar quem, quando, para quê e como o
conteúdo ali disponibilizado é acessado e utilizado.

FOMENTO E FORTALECIMENTO DE REDES
Em que medida as ações da Rede contribuíram para a sustentação e
fortalecimento da RNPI, das REPIs, das redes parceiras e das redes
internacionais de PI?
O ganho de capilaridade é necessário para que a Rede possa articular as
diferentes escalas de atuação, do nacional ao local. A participação em outras
redes e coalizões e o estímulo às Redes Estaduais de Primeira Infância (REPIs) e
às redes municipais são caminhos possíveis para a capilarização do trabalho
da RNPI, assumidos pela Rede em seu último planejamento estratégico.
A atuação de apoio e fortalecimento das REPIs é o aspecto que mais foi
insuficiente no período, e parece haver pouca clareza de qual é a estratégia
da RNPI para tal. Houve, porém, um avanço nessa direção, com a inclusão das
REPIs no Regimento Interno da RNPI. E, a Rede Nacional tem exercido o
importante papel de instigar, provocar e levar os temas nacionais para as
REPIs. No período, houve tanto a criação quanto a dissolução de redes
estaduais e como resultado não houve expansão no número de REPIs. Há
apenas sete redes estaduais ativas no momento, todas na região Nordeste do
país e cerca de metade delas em situação de fragilidade e pouca
mobilização, em parte devido ao atual contexto político e social. Nesse
cenário, um dos papéis das REPIs tem sido o de manutenção do diálogo e da
articulação entre as organizações que atuam com PI nos estados, sendo
também uma rede de apoio mútuo. Já com as demais redes e coalizões em
geral, a relação da RNPI ficou bastante centralizada na Secretaria Executiva.

MOBILIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Em que medida as ações da RNPI estimularam a participação de
crianças e famílias na discussão e formulação de ações, programas e
políticas ligadas à PI?
As ações de mobilização para participação social estiveram voltadas
principalmente às iniciativas que promovem a participação direta das
famílias e crianças no processo de elaboração de planos municipais de PI e
foi o eixo sobre o qual a avaliação menos obteve informações. Boa parte dos
respondentes não soube informar se em seus municípios houve participação
de crianças e famílias e, entre os que tinham alguma informação, soube -se
que os processos de elaboração dos planos contaram com essa participação
em cerca de 1/3 deles. Poucos, porém, sentiram-se em condições de avaliar a
qualidade dessa participação.
As ações de mobilização para a participação social da Rede também
revelaram outros aspectos sobre as estratégias de capilarização da RNPI. A
atuação da Rede é potencializada quando chega nas localidades e é no
território que boa parte da mobilização social se dá de forma concreta.
Conseguir fazer as ações chegarem à sociedade em geral é complexo e
aponta a necessidade de uma estratégia mais clara para articulação das
diversas escalas de atuação e de sustentação das ações “nas pontas”. É
importante que fique mais claro o que a RNPI entende por participação social.
Faz-se necessário destacar que este eixo sofreu grande impacto por causa da
pandemia do Coronavírus, que impôs restrições que dificultaram
sobremaneira os processos de participação social em 2020 e 2021.

ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA INCIDÊNCIA
EM POLÍTICAS PÚBLICAS
De que maneiras as ações de incidência da RNPI têm contribuído
com a implementação do MLPI e o avanço das leis, diretrizes, ações e
programas para a PI?

O crescimento e a estruturação da RNPI se confundem com o crescimento e
estruturação do próprio campo da Primeira Infância no Brasil. O principal
legado da RNPI é, portanto, a própria consolidação do campo. Ao longo de seu
percurso, a RNPI fez grandes planejamentos e desenvolveu instrumentos
importantes e estruturantes para as políticas públicas de PI. Ainda que a Rede
tenha atuação nacional, a incidência política da RNPI é mais forte n o âmbito
federal. Já no municipal e estadual a capacidade de incidência é menor. Os
Planos Municipais de PI constituem uma das estratégias centrais para que as
ações da RNPI ganhem capilaridade e para a qualificação da compreensão
sobre PI nos municípios. Nesse sentido, boa parte dos respondentes considera
que as ações da RNPI em relação aos PMPIs tiveram grande efetividade e
influenciaram na quantidade e na qualidade dos planos elaborados.
A atuação da RNPI no período demandou esforço e coesão no aspecto político
devido ao atual contexto político brasileiro. E, há a percepção de que a
atuação da Rede foi caracterizada mais por ações reativas do que
propositivas. Finalmente, o monitoramento das ações de articulação política
para incidência é apontado como necessário, com duas dimensões a serem
desenvolvidas: acompanhamento do processo de incidência em si, em suas
várias etapas; e, construção dos indicadores e critérios que permitem
acompanhar tecnicamente o avanço dos planos e políticas, inclusive das que
a própria RNPI ajudou a criar.

CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO
Em que medida as ações de comunicação da RNPI favoreceram uma
maior cobertura (quantidade e qualidade) sobre o tema PI?
A comunicação é uma estratégia transversal aos demais eixos de ação d a
RNPI. Além de ter objetivos e metas próprias, está também à serviço das
ações de incidência, disseminação de conhecimento, articulação de redes e
capacitação, somado ao papel interno de garantir a circulação de
informações entre os membros da Rede. É grande o reconhecimento de que a
comunicação foi uma marca da ANDI frente à Secretaria Executiva da Rede,
com produção e disseminação de bons conteúdos, ampliação da presença
do tema e da própria RNPI na mídia.

A percepção de boa parte do público consultado é de que informações sobre
PI estão mais presentes e acessíveis à sociedade e mais qualificadas. O
entendimento é de que as ações da RNPI contribuíram para esses resultados.
A acessibilidade é uma temática apontada, tanto pela necessidade de ser
incorporada às discussões sobre direitos e políticas públicas para a PI quanto
de ser incorporada às práticas da RNPI.

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO CAMPO DA
PRIMEIRA INFÂNCIA
Em que medida as capacitações oferecidas pela RNPI e/ou
desenvolvidas com a participação da RNPI têm qualificado a prática
dos profissionais que atuam no campo da PI?
As capacitações ofertadas pela RNPI envolvem diversos membros da RNPI em
seu desenvolvimento e realização, permitindo que se articulem e se tornem
acessíveis os conhecimentos especializados e as expertises das organizações
e pessoas que compõem a comunidade de membros. São, assim, importantes
oportunidades de trabalho conjunto dentro da própria Rede. A qualidade dos
cursos e oficinas, tanto no que diz respeito ao conteúdo, quant o ao método, é
reconhecida. Para os membros da Rede, o curso para jornalistas e
comunicadores e o Curso EAD de elaboração dos PMPIs foram as principais
ações de capacitação oferecidas pela RNPI em termos de relevância. Os
cursos fazem diferença para quem participa e realmente capacitam. No
período de 2018 a 2021 foram realizados eventos formativos em formatos
diversos: webinários, lives, vídeos e outros eventos on-line. Essa diversificação
de formatos é bem-sucedida, podendo ser considerada uma inovação, e
deve ser ainda mais explorada e qualificada
A capacitação não está restrita aos cursos oferecidos: a participação dos
membros nos espaços internos da RNPI qualifica suas práticas profissionais.
Além da participação fortalecer a RNPI como um todo, os membros
incrementam seus conhecimentos e capacidades de atuação no campo da PI.
Finalmente, assim como nos demais eixos, o monitoramento das ações é
apontado como necessário para conhecer mais sobre como os conhecimentos

adquiridos por meio das capacitações são empregados e contribuem para o
avanço da consolidação do campo da Primeira Infância no Brasil.

INSTITUCIONAL
Em que medida as dinâmicas e estruturas institucionais da RNPI no
período 2018-2021 fortaleceram e/ou fragilizaram a Rede?
Em que medida a condução da RNPI pela SE no período de 2018-2021
fez com que a Rede avançasse no cumprimento de seu propósito,
missão e visão?
A RNPI foi concebida e vem sendo regida por princípios que a mantém como
uma rede de compromisso à participação intersetorial, diversa, democrática,
horizontal, colaborativa, de compartilhamento, que respeita a autonomia de
seus membros, exerce a disseminação de conhecimento. A avaliação mostrou
que a Rede tem mantido esses princípios e segue aberta à adesão de
organizações do setor público, privado, sociedade civil, academia, organismos
multilaterais e outras redes, além de pessoas físicas (os Amigos da Rede).
De modo geral, a condução dos processos de estruturação e manutenção
jurídica e organizacional da RNPI foi bem avaliada pelos membros da Rede. A
RNPI viveu processos de desenvolvimento interno importantes, que
envolveram construção e validação de documentos norteadores: o
Planejamento Estratégico que regeu o período atual (realizado em 2017), a
elaboração da Teoria de Mudança (2017), a discussão e revisão da estrutura
de governança (2018) e a revisão e aprovação do Regimento Interno (2020).
A recente revisão do Regimento Interno foi uma oportunidade para revisitar e
repactuar regras e espaços de participação e estruturas de gestão e
funcionamento da Rede, principalmente em relação ao papel e atuação dos
Grupos de Trabalho e Comissões Temáticas e à inclusão das REPIs no
regimento.
A participação dos membros na vida institucional da Rede é considerada
aquém do esperado e os membros que não participam diretamente têm
baixa adesão aos pedidos, solicitações e convites feitos pelos grupos e

comissões. Apesar de a RNPI ter crescido em quantidade de membros nos
últimos anos, são realmente atuantes cerca de 30 organizações, segundo os
membros escutados. As demais são na maior parte do tempo observadoras e
omissas no que diz respeito às necessidades de participação da própria Rede.
Esse fenômeno gera uma sobrecarga em quem participa mais, além da
concentração de poder, visto que as instâncias de orientação (Grupo Diretivo)
e de coordenação (Secretaria Executiva) são muito demandadas e as
organizações mais presentes têm suas vozes mais escutadas por estarem
mais presentes nos espaços que são abertos a todos os membros.
A elaboração de um plano de sustentabilidade para a Rede e a criação de
uma estrutura de monitoramento e avaliação de suas ações foram os itens
que tiveram mais avaliações medianas, ainda que a maioria das pessoas
tenha considerado como muito boa ou boa a condução desses processos,
mas foi o âmbito da comunicação interna o que se mostrou mais crítico na
avaliação do eixo Institucional, onde os diversos esforços de promoção da
comunicação interna liderados pela Secretaria Executiva parecem não ter
sido suficientes para garantir que ela acontecesse satisfatoriament e, na
percepção dos membros ouvidos. É difícil, porém, diferenciar o que se trata de
uma falha no fluxo de comunicação interna, do que é proveniente do baixo
engajamento dos membros com a vida institucional da Rede, visto que são
processos intrinsecamente relacionados.
Em relação ao Planejamento Estratégico construído para o período de 2018 a
2021, observa-se que as ações realizadas no período permitiram que a RNPI
cumprisse em grande parte as metas estabelecidas, tendo realizado, na
verdade, uma quantidade ainda maior de ações e iniciativas amplas, que
permitiram à RNPI avanços importantes em direção à sua missão. Ao mesmo
tempo, evidenciou-se um planejamento centrado em metas de natureza mais
quantitativa, que careceram de maior detalhamento sobre o “o quê” e o
“como” a RNPI se propunha a realizar as ações que considerava
fundamentais, o que pode ter contribuído com a falta de clareza sobre
estratégias de atuação em alguns eixos.
Por fim, no que se refere à governança, evidencia-se a complexidade inerente
à prática em rede e sua grande diversidade de membros autônomos. Um

propósito claro e forte e o senso comum de prioridades é de grande
importância nessas iniciativas. Da mesma, forma, é central que as instâncias
de governança da RNPI assumam e realizem seus papéis de forma plena,
considerando as pactuações válidas (no caso, o Regimento Interno da RNPI).
Isso pode evitar a sobrecarga sobre uma ou outra instância e favorecer a
distribuição do poder entre os membros da Rede, aspecto essencial para o
desenvolvimento de uma cultura de colaboração.
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INTRODUÇÃO
A avaliação da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) foi desenvolvida no
período de junho a novembro de 2021 e buscou observar o processo de
implementação e os resultados alcançados no desenvolvimento das
principais frentes de ação da RNPI no período de 2018 a 2021.
A RNPI desenvolveu, ao longo dos últimos quatro anos, uma gama
diversificada de ações e atividades voltadas para a defesa, a promoção e a
garantia dos direitos das crianças de 0 a 6 anos e para o fortalecimento da
própria Rede, tendo como referência o planejamento estratégico e sua Teoria
de Mudança (TdM), construídos em 2017.
O intervalo abarcado por este trabalho coincide com o período em que a ANDI
- Comunicação e Direitos esteve como representante da Secretaria Executiva
da RNPI, sendo responsável pela coordenação dos projetos e ações da rede.
Esta avaliação não teve o objetivo de analisar a gestão da ANDI frente à
Secretaria Executiva da RNPI, mas sim de promover um olhar em profundidade
sobre cada ação da TdM e, assim, uma visão mais ampla da atuação da RNPI
no cenário brasileiro nos últimos quatro anos, em consonância com a missão
e os valores da Rede, de forma a ser subsídio, memória institucional e
inspiração para a continuidade das ações da RNPI.
O processo de avaliação, que pode ser conhecido no presente documento,
teve no geral um resultado bastante positivo. Além de confirmar a grande
importância, legitimidade e reconhecimento da RNPI no campo da Primeira
Infância e a qualidade e competência na realização de suas ações e
atividades, permitiu iluminar aspectos e pontos de atenção com potencial de
contribuir com o fortalecimento da Rede em seu caminho de
desenvolvimento.
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A REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA - RNPI
A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) é um foro de articul ação aberto à
participação de organizações e pessoas que atuem direta ou indiretamente
na promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos de crianças de até seis
anos, como etapa inicial do desenvolvimento da pessoa humana.
Formada inicialmente por um pequeno grupo de organizações, a RNPI iniciou
suas atividades em março de 2007. Hoje compõem a Rede mais de 250
organizações de todas as regiões do Brasil.
Podem ser membros da RNPI as Redes Estaduais, Municipais e Distrital de
Primeira Infância; as organizações da sociedade civil e os movimentos
sociais; as instituições do Poder Público; as instituições do setor privado; as
instituições de educação superior; as redes de organizações e os organismos
multilaterais, assim como pessoas físicas, na figura de Amigos da Rede.
A missão da Rede é “Articular e mobilizar organizações e pessoas para
defender e garantir os direitos da Primeira Infância – crianças de até seis
anos de idade.”. A visão de Rede é assim formulada: “Até 2022, ter o Plano
Nacional pela Primeira Infância referenciado nas políticas públicas das
esferas federal, estaduais, distrital e municipais. E ser reconhecida como
espaço de diálogo plural e diverso e referência na defesa e promoção dos
direitos da criança de até seis anos de idade e de sua p articipação nos
assuntos que lhe dizem respeito.”.
Em termos de estrutura, a RNPI é composta pela Assembleia Geral - com
caráter deliberativo - e pelo Grupo Diretivo, Secretaria Executiva e Comissões
Temáticas, esses com caráter executivo. O regimento int erno da Rede prevê
ainda que, para que seja dado cumprimento às funções executivas, poderão
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ser criados Grupos de Trabalho voltados às ações-meio e finalísticas da Rede
e a outros temas emergenciais 1.
A Secretaria Executiva, eleita a cada triênio, é a organização responsável pela
coordenação das ações da Rede. No triênio 2018-2020, excepcionalmente
estendido a 2021 em decorrência do contexto da pandemia, a ANDI –
Comunicação e Direitos é a instituição que está à frente da Secretaria
Executiva.
O atual Grupo Diretivo (2020-2022) está composto pelas seguintes
organizações: Aldeias Infantis SOS Brasil, Centro de Criação de Imagem
Popular (CECIP), Centro Internacional de Estudos e Pesquisa sobre Infância
(CIESPI/PUC-Rio), Instituto Promundo, Lar Transitório de Christie, Movimento
Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (MIEIB), Pastoral da Criança, Plan
International Brasil, União Nacional dos Dirigentes Municipa is (UNDIME) e
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Os suplentes são:
Criança Segura, Instituto Brasiliana e Visão Mundial.
Em 2010 elaborou a primeira versão do Plano Nacional pela Primeira Infância
(PNPI), aprovado pelo CONANDA (Conselho Nacional pelos Direitos da
Criança) e acolhido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência como
um plano integral – que englobava todos os direitos da Primeira Infância, com
metas até 2022. O Plano representa um marco histórico na defesa dos direitos
da primeira infância e foi elaborado pela RNPI com a participação de dezenas
de especialistas e organizações, com o objetivo de estruturar uma
metodologia para fazer com que o País avançasse na efetivação dos direitos
da criança afirmados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente, pelas leis que se aplicam aos diferentes setores, como
educação, saúde, assistência, cultura, convivência fam iliar e comunitária e
outros que lhe dizem respeito.

1 Durante a gestão 2018-2021, foi realizado um processo de revisão do regimento interno da
RNPI, consolidado com a aprovação do novo documento na assembleia geral de
dezembro de 2020.
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Com base no documento de 2010, entre o segundo semestre de 2019 e o
primeiro de 2020, o PNPI foi revisto e atualizado, por meio de um amplo
processo participativo possibilitado pelo tamanho e representat ividade das
organizações membro da RNPI.
A RNPI participou ativamente da construção e do processo de aprovação do
Marco Legal da Primeira Infância (MLPI) 2, uma lei específica que estabelece
diretrizes para políticas públicas e garantias para crianças de zero a seis anos
que serviu de referência para a atualização do PNPI.
Uma vez que o PNPI antecedeu o MLPI em seis anos, a experiência tanto na sua
elaboração quanto na sua implementação inspirou muitos dos dispositivos do
próprio MLPI. No entanto, dado que o Marco Legal da Primeira Infância
representa o estágio mais avançado na concepção das políticas públicas
integradas e elaboradas intersetorialmente, almejando o cuidado integral e
integrado da criança, esta atualização coloca o PNPI na altura das proposições
do Marco Legal da Primeira Infância e se torna um desenho operacional dos
seus dispositivos. Este entrecruzamento histórico os faz andar lado a lado.
A RNPI vem alcançando grandes conquistas com sua ação de incidência em
políticas públicas, participando da elaboração de leis e de instrumentos
fundamentais para a garantia de direitos da Primeira Infância, além de
investir na formação de gestores para a elaboração e implementação dos
Planos Municipais, no levantamento dos planos elaborados e no
acompanhamento de indicadores referenciados no Marco Legal da Primeira
Infância por meio da Plataforma Observa, lançada pela Rede em 2020.

PRIMEIRA INFÂNCIA NO BRASIL
A criança é um sujeito de direitos, cidadã desde o começo da vida. Têm
direitos à convivência familiar e comunitária, à educação, à saúde, moradia,
cultura, lazer, ao brincar, à liberdade, dignidade, participação na sociedade.

2

Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016.
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Tais direitos precisam ser conhecidos para serem respeitados e praticados
nos diversos âmbitos da sociedade, na família e nas instituições.
Os Direitos da infância têm sido historicamente defendidos, e vem ganhando
importância desde a metade do século XX, como destaca o Guia para
Elaboração dos PMPIs 3 produzidos pela RNPI, citando:
“(...) a Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou a Declaração
Universal dos Direitos da Criança (1959), fez a Convenção dos Direitos
da Criança (1989), realizou uma Conferência Mundial sobre a Criança
(1990), e assinou o documento Um Mundo para a Criança (2002). Seus
organismos especializados – UNESCO, UNICEF, OMS – fizeram e
continuam realizando conferências mundiais, apoiando iniciativas
nacionais, estaduais e municipais, e elaborando documentos com o
objetivo de impulsionar políticas públicas de atenção aos direitos da
criança. Nas Américas também houve várias reuniões de ministros,
declarações e compromissos dos governos em dar maior atenção às
crianças por meio de políticas públicas.”
Isso se deve a diversos fatores, mas especialmente, como desta ca o Guia, ao
crescimento da consciência social sobre a criança como cidadã, ao acúmulo
e ampliação do conhecimento científico e prático/profissional em diversas
áreas de atenção à criança sobre como se dá seu crescimento e
desenvolvimento e sobre fatores de aprendizagem e desenvolvimento.
No Brasil, em 1988, foi promulgada a Nova Constituição Federal, a Constituição
Cidadã, na qual crianças e adolescentes passam a ser tidos como sujeitos de
direito, em especial condição de desenvolvimento, dignos de receber
proteção integral e de ter garantido seu melhor interesse:

3

Guia de Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, 2020. Disponível em:
http://primeirainfancia.org.br/wp -content/uploads/2020/11/Guia PMPI_2020_digital1.pdf

22

Art. 15. “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito
e à dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e nas leis.”
O artigo 227 da Constituição Federal passou a garantir os direitos das
crianças e dos adolescentes como absoluta prioridade, abrindo caminho para
a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e representand o
uma importante mudança num contexto em que vigorava um olhar
excludente, estigmatizante e punitivista do Código de Menores, durante o
Regime Militar. O artigo também estabeleceu que a responsabilidade de
garantir os direitos de crianças e adolescentes é compartilhada entre Estado,
famílias e sociedade:
Art. 227. "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão".
Aprovado em julho de 1990, o ECA (Lei nº 8.069/90) regulamentou o artigo
227 da Constituição Federal, instituindo nova doutrina de proteção à infância
e garantia de direitos, revogando o Código de Menores, em vigor desde 1979.
O Estatuto definiu a criança e o adolescente como sujeitos de direit os e
reconheceu a condição peculiar de desenvolvimento em que se encontram,
com proteção e garantias específicas, reiterando a necessidade de
prioridade absoluta.
Desde então, muitas conquistas vêm sendo realizadas na garantia de direitos
às crianças, boas práticas vêm sendo desenvolvidas, ainda que a
implementação dos direitos previstos no ECA continue sendo muito
desafiadora num país de grande desigualdade e dificuldades estruturais para
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a aplicação das políticas públicas. Neste sentido, a participação d a
Sociedade Civil tem sido determinante para os avanços conquistados.
Mais recentemente, a Primeira Infância (PI) vem ganhando atenção dentro
deste cenário, apoiada em evidências científicas que demonstram a
importância do desenvolvimento integral na prim eira infância para toda a
vida do indivíduo e, em escala mais ampla, para a sociedade, a longo prazo.
Legalmente, compreende-se Primeira Infância como o período de 0 aos 6
anos de idade completos da criança, conforme o artigo 2º do Marco Legal da
Primeira Infância. Essa faixa etária correspondia em 2010, segundo o último
censo demográfico (IBGE, 2010), a quase 10% da população do país.
Trata-se de um período de intensos processos de desenvolvimento,
determinante para a capacidade cognitiva, psíquica e de sociabilidade do
indivíduo, de modo que demanda proteção, cuidado, oportunidades e
estímulos para um desenvolvimento saudável.
É nesse contexto que se dá a atuação da RNPI, que parte do princípio de que
os primeiros seis anos de vida da criança são fundamentais para o
desenvolvimento de suas estruturas física e psíquica e de suas habilidades
sociais. As experiências nesse período influenciam, por toda a vida, a criança
e sua relação com as pessoas que a rodeiam. Esta é também uma fase de
maior vulnerabilidade, que demanda proteção especial e um ambiente
seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento de suas potencialidades.
Pelas características desta etapa de vida, a Primeira Infância carece de
visibilidade social, sendo necessário criar situações em que as crianças sejam
vistas e ouvidas. A Rede se propõe, assim, a ser um espaço de visibilidade e
escuta das crianças na defesa dos seus direitos.

CONTEXTO POLÍTICO DO PERÍODO 2018 A 2021
O contexto social e político do país influencia diretamente a atuação da RNPI
- uma iniciativa de caráter multisetorial, voltada à promoção, proteção,
defesa e garantia dos direitos e, portanto, com atuação fortemente marcada
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pela incidência política. O contexto nacional é, portanto, um aspecto central
para a avaliação da atuação da Rede. Faz-se necessário assim evidenciar o
ambiente com o qual a RNPI se relacionou e no qual se deu sua atuação no
período de 2018 a 2021 - recorte temporal desta avaliação.
Após o processo que destituiu Dilma Roussef da Presidência da República em
2016, iniciou-se um processo de diminuição e enfraquecimento da
participação social nos espaços de construção, tomada de decisão e controle
social de políticas públicas. Essa situação foi se agravando pelos anos
seguintes, intensificando-se a partir da eleição de Jair Bolsonaro para
Presidente da República. A sociedade civil e os movimentos sociais em geral
vêm lidando com o impacto desse contexto. O momento atual já permite
reconhecer retrocessos e desmontes de políticas e direitos sociais e as
organizações que antes tinham suas forças dedicadas à construção e
implementação de direitos conquistados estão direcionando-as para a
proteção e manutenção das conquistas anteriores.
A pandemia do Corona vírus, que impôs restrições de diversas naturezas à
totalidade da sociedade brasileira e mundial nos anos de 2020 e 2021,
agravou esse contexto já desafiador. A pandemia impactou a atuação das
organizações sociais justamente em um momento em que tantas carências
foram intensificadas, o que não foi diferente em relação à atuação da RNPI. As
atividades da Rede, sempre que possível, foram adaptadas ou planejadas no
formato virtual e surgiram iniciativas voltadas às questões emergenciais
criadas pela Pandemia, como por exemplo os desafios do ensino infantil
remoto e o crescimento da fome.
Não obstante as limitações e desafios impostas pela pandemia, o contexto
político adverso vem tornando mais complexo o posicionamento da Rede, que
tenta se equilibrar entre sustentar uma posição de iniciativa suprapartidária
que deve, assim, dialogar com todos os atores envolvidos - incluindo o poder
público e governos - e uma posição de contraposição e combate às posturas
e atitudes do governo federal, claramente de desmonte das políticas públicas
e dos mecanismos de participação e controle social. Notadamente, as
relações entre a RNPI e o governo federal não são as mesmas de quando a
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Rede foi criada, em que os propósitos e concepções eram mais consonantes.
Nos últimos quatro anos, o ambiente tem se mostrado desfavorável para a
construção de relações horizontais e harmoniosas, sobressaindo-se as
divergências e embates. A busca por uma posição institucional de diálogo
crítico com o governo, assumindo a natureza suprapartidária da RNPI que
tem, inclusive, organizações do poder público federal entre seus membros,
parece ter sido adotada pela Rede no período pesquisado.
Há, portanto, que considerar este contexto mais amplo e suas reverberações
institucionais como uma variável relevante que tem influência nas ações
realizadas pela RNPI no período de 2018 a 2021 e, consequentemente, nos
resultados desta avaliação.

A AVALIAÇÃO DA PRÁTICA EM REDE
É fundamental trazermos algumas referências que possibilitem o diálogo com
a realidade da Rede Nacional Primeira Infância neste trabalho de avaliação. O
fato de ser uma rede e não uma organização única pede que a busca pela
compreensão do que acontece esteja sempre em relação com as
especificidades e complexidades que a atuação em rede carrega consigo.
Há farta literatura que trata das redes, seus desafios e particularidades.
Tomamos aqui uma ideia de rede como:
“(...) grupos de indivíduos ou organizações autônomas que partilham
um propósito comum e contribuem voluntariamente com seus
conhecimentos, experiência, tempo, dinheiro e outros recursos para
atingir objetivos mutuamente acordados. Ou seja: a rede não é a soma
de suas partes, mas o fruto das inter-relações entre seus membros,
aconteçam elas de maneira bilateral ou multilateral. Isso significa que
uma rede é um sistema entendido como um conjunto de componentes
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(grupos de trabalho, secretariado, coordenação, conselho, etc.) que se
inter-relacionam com um propósito.” 4
Os estudos sobre redes revelam algumas características e pontos de atenção
da prática em rede que são facilmente observáveis na realidade da RNPI:
▪

Redes são sistemas complexos, não sendo possível saber quais serão
os frutos das interrelações entre seus componentes antes que esses
resultados emerjam.

▪

Operam em sistemas econômico e político também complexos, nos
quais as relações de causa e efeito entre o que uma parte faz e o
resultado de sua ação são desconhecidas até que se revelem.

▪

Uma rede não tem controle das relações de causa e efeito nem relação
entre as atividades da rede e as mudanças em outros atores sociais; só
se exerce alguma influência sobre elas.

▪

A estrutura de uma rede é flexível, não hierárquica. A autoridade e a
responsabilidade não vêm de cima nem de baixo. As relações fluem
entre e ao redor dos membros independentes.

▪

A natureza dessas relações está calcada em dois aspectos
importantes: a democracia e a diversidade. Há necessidade por parte
dos membros em participar democraticamente das tomadas de
decisões. E costuma ser grande a diversidade entre seus membros –
diversidade de visões, estratégias, recursos, experiências, identidades ainda que dentro de uma unidade constituída por um propósito
comum.

▪

As redes são tanto um meio como um fim e assim as mudanças
internas são tão relevantes como as externas. Para ser eficiente, eficaz

4

WILSON-GRAU, Ricardo: “O desafio da complexidade na avaliação das redes”. Vida em
rede: conexões, relacionamentos e caminhos para uma nova sociedade. Barueri:
Instituto C&A, 2011, p. 162. Disponível em: https://sinapse.gife.org.br/download/vida em-rede-conexoes-relacionamentos-e-caminhos-para-uma-nova-sociedade
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e ter um valor para seus membros a rede necessita se fortalecer e se
desenvolver.
▪

O fortalecimento de uma rede está relacionado à capacidade de seus
membros desenvolverem as habilidades e competências necessárias
para colaborar e uma cultura interna de conhecimento e
aprendizagem.

▪

Redes devem ser vistas e vividas mais como um processo do que como
uma estrutura.

▪

As redes pressupõem horizontalidade e ao mesmo tempo s ão
resultantes de dinâmicas sociais. Como tais, carregam as assimetrias
de poder existentes na sociedade.

▪

A realidade única de cada membro da rede influencia na realidade da
rede como um todo. Quando as condições de trabalho dos organismos
sociais, individualmente, estão fragilizadas, há esgarçamento do tecido
da rede no geral e é possível que as organizações participantes
coloquem seus propósitos como prioritários, deixando de lado as
questões relacionadas à atuação conjunta.

Esses são aspectos que devem ser considerados num processo de avaliação
de uma rede, assim como uma investigação com análises, interpretações e
conclusões baseadas em evidências, que respeite as pessoas envolvidas e
afetadas pela avaliação, mantendo a sensibilidade à diversidade de vis ões,
interesses e valores presentes.
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O PERCURSO AVALIATIVO DA RNPI
METODOLOGIA
O conjunto de princípios metodológicos que orientaram a realização deste
trabalho de avaliação, do preparo à execução do processo, são expressos
a seguir:
•

Partimos do pressuposto de que existe muito conhecimento na prática
cotidiana das pessoas e das iniciativas sociais, que são aquelas que
conhecem melhor a situação em que vivem e atuam. Acreditamos que
o fazer avaliativo é um dos processos que podem ajudar a trazer à tona
esse conhecimento, permitindo que as práticas organizacionais e
sociais se tornem mais consistentes e relevantes.

•

Entendemos a avaliação como um processo de aprendizagem
sistemático e intencional, voltado para a qualificação das práticas das
pessoas envolvidas e para o aprofundamento da compreensão de
determinada intervenção social, o que permite julgar seu mérito, valor
ou relevância, além de possibilitar que novas escolhas sejam feitas. A
avaliação assume, assim, um papel pedagógico e provoca process os
de aprendizagem coletiva.

•

Acreditamos que quando o processo de avaliação é desenvolvido de
forma participativa, torna-se um instrumento que promove o
desenvolvimento da intervenção social e fortalece os indivíduos e sua
capacidade de atuação. E, ao envolver diferentes atores sociais,
assume também um caráter político, pois cria espaços reais de debate
das diferenças presentes.

Dessa forma, defendemos que os processos de avaliação sejam construídos
com a participação das pessoas e organizações interessada s e envolvidas no
mesmo, desde a formulação e qualificação das perguntas a que se quer
responder, sistematizadas numa matriz de avaliação, até a qualificação e
sistematização dos achados e resultados do processo.
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ETAPAS DA AVALIAÇÃO E ATIVIDADES REALIZADAS:
O processo de avaliação adotou a Teoria de Mudança da RNPI como principal
lente de investigação, por meio da qual foram planejadas e realizadas as
atividades, análises e construção dos achados e recomendações. O processo
também buscou observar, de maneira específica, os projetos financiados pela
Fundação Bernard van Leer e pela Porticus no período.
Para essa avaliação, a equipe da Roda de Aprendizagem contou com duas
facilitadoras e um facilitador na linha de frente, responsáveis pela condução
das atividades e pela produção e entrega dos produtos previstos, e com um
profissional de pesquisa, responsável principal pela pesquisa documental.
Contou também com o apoio, interlocução e participação direta da equipe da
Secretaria Executiva durante todo o processo e de outros membros da RNPI
sempre que necessário por questões específicas e, principalmente, nas duas
oficinas de trabalho.
O processo foi realizado totalmente de forma remota, com reuniões, oficinas,
entrevistas e demais atividades de coleta e escuta acontecendo via
aplicativos e plataformas de comunicação à distância.
Por se tratar da avaliação de uma Rede Nacional, traz em sua concepção
uma diversidade em aspectos, a saber:
•

Geográfica: há membros de vários municípios de todos os Estados e
Distrito Federal do Brasil.

•

Setorial: há membros representantes do poder público, da sociedade
civil organizada, da academia e do setor privado, assim como pessoas
físicas.

•

Tempo de participação na RNPI: há organizações que participam desde
a fundação da rede até organizações recém cadastradas.
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O percurso avaliativo proposto se estruturou em quatro etapas principais – (i)
qualificação do foco da avaliação; (ii) coleta de dados e informações; (iii)
análise e sistematização de dados; e (iv) apresentação e qualificação de
resultados -, cada uma contendo um conjunto de atividades e produtos
previstos.

Etapa 1: Qualificação do foco da avaliação
1.1. Alinhamento do processo: Reuniões iniciais e interação via WhatsApp com
equipe da Secretaria Executiva;
1.2. Oficina 1: Realizada em 27 de julho de 2021, com objetivo de refinar o foco
da avaliação, validar as principais perguntas avaliativas do processo, definir
públicos a participarem da coleta de dados e levantar outras fontes de
informação a serem pesquisadas.
1.3. Construção da matriz de avaliação.

Etapa 2: Coleta de dados
Foram empregados instrumentos de coleta variados, de natureza tanto
quantitativa quanto qualitativa. A intenção com isso é revelar aspectos
diferentes e por vezes complementares, que permitem aprofundar a
compreensão dos fenômenos. Por vezes, alguns aspectos são aparentemente
paradoxais, mas, nessa ótica, não se contrapõem uns aos outros, permitindo
avaliações positivas que ao mesmo tempo apontam pontos de atenção a
serem amadurecidos, sem negar a boa avaliação.

2.1. Produção dos instrumentos de coleta: questionários online, roteiros de
entrevistas, roteiros de grupos focais.

2.2.

Coleta de dados estruturada por meio de 4 estratégias:
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2.2.1.

Aplicação de 2 questionários on-line (para membros e não-membros
da RNPI, ex-participantes de capacitações oferecidas pela rede)

2.2.2.

Realização de 18 entrevistas com atores estratégicos (tanto membros
da rede quanto não-membros da RNPI).

2.2.3.

Realização de 4 grupos focais com representantes de diferentes
instâncias de governança da RNPI.

O total de pessoas que tiveram suas respostas validadas e consideradas nas
análises foi de 167 participantes, conforme tabela 1:

Tabela 1 - Respostas válidas por instrumento
Tipo de coleta

Participações válidas

Entrevistas individuais

18

Grupos focais (4)

17

Questionários on-line (2)

132

Total

167

2.2.4. Pesquisa documental
Leitura e processamento da documentação de referência, a saber:
documentos institucionais, documentos e sites externos sobre redes e sobre
Primeira Infância, sites de Governos Federal e Municipais, documentos de
referência para as Políticas de Primeira Infância no Brasil. (documentos
listados nos anexos)

Etapa 3: Análise e sistematização dos dados
3. Trabalho interno da equipe de avaliação, voltado ao processamento e
análise das informações coletadas.
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Etapa 4: Apresentação e qualificação de resultados
4.1. Oficina 2: Realizada em 28 e 29 de setembro de 2021, com objetivo de
refinar o foco da avaliação, as principais perguntas avaliativas do
processo e os públicos a participarem da coleta de dados.
4.2.

Produção de relatório final de avaliação.

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA
Perfil dos/as respondentes dos questionários on-line
O questionário online foi enviado de duas formas, por e-mail e WhatsApp. Por
e-mail, o questionário foi enviado para 383 pessoas/organizações. Desse
total, 31 e-mails foram devolvidos por problemas tecnológicos e outros 236 emails sequer foram abertos pelos destinatários. Dos 116 e-mails abertos, 29
responderam ao questionário, de maneira completa ou parcial, significando
uma taxa de resposta de 25%. Se considerarmos o total de e-mails que
chegaram nas caixas postais, a taxa de respostas cai para 8%.
Não foi possível identificar a quantidade de pessoas que receberam o link de
acesso ao questionário por WhatsApp, mas 145 pessoas responderam por
meio desse link, correspondendo a 83% do total de pessoas que ao menos
acessaram o questionário, demonstrando que esse canal funcionou melhor
que o e-mail para comunicação com o público da pesquisa.
O questionário on-line foi enviado por e-mail para 383 pessoas/organizações.
No total, obtivemos 174 respostas, das quais 132 foram consideradas válidas,
por terem respondido pelo menos um dos eixos da pesquisa.
Das 132 respostas válidas, 57% foram de membros da RNPI e 43% de não
membros, conforme tabela 2.
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Tabela 2 – Respondentes do questionário on-line
É membro da RNPI?

N

%

Sim

75

57%

Não

57

43%

Total Geral

132

100%

Uma breve análise levando-se em conta a diversidade e representatividade
dos respondentes, tivemos as seguintes distribuições, de acordo com
algumas categorias de análise escolhidas (tabelas 3 a 5):

Tabela 3 – Distribuição dos membros respondentes por região do Brasil
MEMBRO RNPI
CENTRO OESTE

17%

NORDESTE

20%

NORTE
SUDESTE

5%
49%

SUL

8%

Número total de membros respondentes

75
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Tabela 4 – Distribuição dos não-membros respondentes por região do Brasil
NÃO MEMBRO RNPI
CENTRO OESTE

11%

NORDESTE

47%

NORTE

9%

SUDESTE

28%

SUL

5%

Número total de não-membros respondentes

57

Tabela 5 – Distribuição dos respondentes do questionário on-line
REGIÃO
NORTE

nº resp.
9

Estados

Municípios

AM, AP, PA, TO

8

NORDESTE

42

AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN

32

CENTRO OESTE

19

DF, GO, MS, MT

5

SUDESTE

53

ES, MG, RJ, SP

24

SUL
Total Geral

9
132

PR, RS, SC
19

6
75

Considerando a distribuição territorial das pessoas/organizações que
responderam ao questionário online, a região Sudeste foi responsável pela maior
parcela das respostas válidas, seguida pelo Nordeste e Centro Oeste. Conforme
a tabela 3, considerando somente membros da RNPI, a região Sudeste teve a
maioria de respostas (49%); já entre não membros (tabela 4), a maioria das
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respostas veio do Nordeste (47%). Os números mostram que a pesquisa teve
uma boa diversidade territorial (tabela 5). No total, tivemos respostas de 23
Estados, mais o Distrito Federal. Estiveram representados 75 municípios, sendo 32
do Nordeste, 24 do Sudeste, 8 do Norte, 6 do Sul e 5 do Centro Oeste.
Conforme tabela 6, entre os respondentes, tivemos 42% de Organizações da
Sociedade Civil (OSCs), 19% de Amigos da RNPI, 14% representantes do Poder
Executivo, 9% de Comitês Municipais pela Primeira Infância, 5% de Redes
Estaduais de Primeira Infância (REPIs), 5% da academia, 3% da imprensa, 2%
do Poder Legislativo, 1% do Poder Judiciário e 1% agência das Nações Unidas.

Tabela 6 – Distribuição dos respondentes do questionário on-line por
natureza institucional
Origem

Membro

%

Agência das Nações Unidas

0

0%

1

2%

1

1%

Amigo/a da RNPI (Pessoa Física)

11

15%

14

25%

25

19%

Comitê Municipal da Primeira Infância

2

3%

10

18%

12

9%

Imprensa / Agência de comunicação

2

3%

2

4%

4

3%

42

56%

13

23%

55

42%

Poder Executivo

5

7%

13

23%

18

14%

Poder Judiciário

0

0%

1

2%

1

1%

Poder Legislativo

1

1%

1

2%

2

2%

6

8%

1

2%

7

5%

6

8%

1

2%

7

5%

75

100%

57

100%

132

100%

OSC - Organização da Sociedade Civil

REPI - Rede Estadual da Primeira
Infância
Universidade/Academia

Total

Não-membro

%

Total
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%

Na tabela 7, nota-se que 30% das pessoas/organizações que responderam ao
questionário disse ter atuação prioritariamente nacional, seguido de 52% com
atuação prioritariamente municipal. Entre os membros, 51% disseram ter
atuação prioritariamente nacional, enquanto 31% disseram ter atuação
prioritariamente municipal e 15% estadual

Tabela 7 – Distribuição dos respondentes do questionário on-line por escala
de atuação
Escala de atuação

Membro

%

Não-membro

%

Atuação prioritariamente municipal

23

31%

46

81%

69

52%

Atuação prioritariamente estadual

11

15%

6

11%

17

13%

Atuação prioritariamente nacional

38

51%

2

4%

40

30%

0

0%

0

0%

0

0%

3

4%

3

5%

6

5%

75

100%

57

100%

132

100%

Atuação prioritariamente
internacional
Outro (especifique)

Total

Total

%

Entrevistas e grupos focais
Em relação às pessoas entrevistadas individualmente ou nos grupos focais, a
composição se deu baseada em quatro critérios principais – diversidade,
representatividade, envolvimento e relevância para a RNPI – por meio dos
quais se buscou garantir a presença dos diferentes olhares e instâncias que
compõem a rede tanto nas suas dinâmicas internas, como em suas relações
externas, mas também que garantisse a escuta de pessoas envolvidas com a
atuação da RNPI e com a causa da primeira infância.
Foram realizadas 18 entrevistas individuais (tabela 8) onde tivemos cinco
representantes do Poder Público, contemplando Executivo, Legislativo e
Judiciário, e as esferas Federal e Municipal; dois representantes de
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Universidades/Academia; um representante da UNICEF; além de representantes
de três financiadores da RNPI. Ainda tivemos sete pessoas diretamente
relacionadas à RNPI, distribuídas entre dois Amigos da Rede, sendo que um faz
parte do Grupo Diretivo atual; e cinco representantes de OSCs membros da RNPI,
dentre as quais três OSCs que já estiveram na Secretaria Executiva da Rede e
uma que assumirá a próxima Secretaria Executiva.

Tabela 8 - Entrevistas Realizadas
Nome

Organização

1.

Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância

Deputada Leandre Dal Ponte

2. Ivânia Ghesti

TJSE

3. Jane Valente

Primeira Infância Campineira

4. Marcelo Peroni

Prefeitura Municipal de Jundiaí

5. Luciana Siqueira Lira de

Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância/

Miranda

Ministério da Cidadania

6. Iolete Silva

UFMA / ex-presidenta do Conanda

7. Marcos Urupá

UNB

8. Cristina Albuquerque

UNICEF

9. Heloisa Oliveira

FMCSV

10. Claudia Freitas Vidigal

Fund. Bernard Van Leer

11. Letícia Born

Porticus

12. Marcela Silva e Souza
Levigard

Petrobrás

13. Vital Didonet

FPMPI

14. Djan Ribeiro

Amigo da RNPI

15. Claudius Ceccon

CECIP

16. Maria Theresa Marcílio

Avante

17. Solidade Menezes Cordeiro

UNCME-PE

18. Luzia Laffite

IFAN - Instituto da Infância
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Para composição dos Grupos Focais, formados somente por membros da
RNPI, além dos quatro critérios já mencionados, buscou -se priorizar a
presença de representantes das principais instâncias de governança da Rede,
a saber: Grupo Diretivo, Secretaria Executiva, Grupos de Trabalho, Comissões
Temáticas e REPIs (tabela 9).

Tabela 9 - Grupos focais realizados
Nome

Organização

GF

1.

Sérgio Eduardo Marques da Rocha

Aldeias Infantis SOS Brasil

Grupo

2.

Márcia Cristina Thomazinho

CECIP

Focal

3. Miguel Fontes

Promundo

GD RNPI

4. Sandro Vinicius Sales dos Santos

Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri

5. Maria Cristina Bó

CIESPI/PUC-Rio - Centro Internacional de
Estudos e Pesquisas sobre a Infância

6. Maristela Cizeski

Pastoral da Criança

7.

NEI | CAp/UFRN

Grupo

8. Naisandra Mota Silva

MP

Focal

9. Ana Marcílio

Avante - Educação e Mobilização Social

das

10. Viviane Faria

Instituto Dom Barreto

REPIs

11. Professora Elisangela Leal de Oliveira

UFAL - Universidade Federal de Alagoas

Edna Maria Fernandes

Mercado
12. Flávio Debique

Plan International

Grupo

13. Stephanie de Sousa Filgueira

CPPL

Focal
dos GTs
e CTs
RNPI

14. Ana Potyara

ANDI - Comunicação e Direitos

Grupo

15. Miriam Izabel Albernaz Cordeiro

ANDI - Comunicação e Direitos

Focal da

16. Eduardo Chakora

ANDI - Comunicação e Direitos

SE RNPI

17. Luciana Abade

ANDI - Comunicação e Direitos
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A TEORIA DE MUDANÇA DA RNPI E A MATRIZ DE
AVALIAÇÃO
Em 2017, no âmbito do processo de planejamento estratégico da RNPI, foi
desenvolvida também a sua teoria de mudança (TdM). A construção da teoria
de mudança de uma iniciativa social permite uma perspectiva que a ajuda a
apontar os resultados de longo prazo que deseja alcançar, as transform ações
sociais com as quais se compromete e demonstrar as etapas que devem ser
percorridas até que os resultados finais sejam alcançados. Possibilita
também ter clareza sobre os públicos-alvo para os quais trabalha e sobre os
atores necessários ao trabalho, bem como das estratégias utilizadas para
produzir os resultados esperados e articula esse conjunto com os
pressupostos nos quais apoia suas ações, construindo assim uma narrativa
clara e convincente a respeito de seus propósitos e estratégias.
A TdM construída pela RNPI e que foi base para o planejamento estratégico
2018-2021, foi organizada a partir de seis grandes ações, que, com o
acréscimo do eixo institucional, serviu de base para o processo de avaliação,
funcionando como as principais lentes de observação, mas não únicas, para
a atuação da Rede no período pesquisado.
Assim, as perguntas de avaliação foram formuladas a partir das ações da
TdM e as metas e indicadores do planejamento estratégico foram assumidos
como critérios centrais para observar o que foi realizado no período
analisado, sem restringir essa observação a tais critérios, visto que é sabido
que sempre há acontecimentos e consequentes efeitos de uma iniciativa
social que não se baseiam em seus planejamentos.
Ressaltamos que, além das ações da TdM, foi considerada a dimensão
institucional da RNPI, que ainda que não estivesse expressa em sua teoria de
mudança, é o que sustenta toda a ação da rede no mundo, abarcando as
questões de identidade e propósito, estrutura jurídica e formal,
sustentabilidade estratégica e financeira, governança, os serviços internos
permanentes e relações entre membros. A matriz de avaliação (tabela 10) foi
construída dessa forma e os resultados da avaliação estão organizados por
ação da TdM, em consonância com a estrutura da matriz.
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Tabela 10 – Matriz da Avaliação da RNPI

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO
PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO
Ação na Teoria de Mudança da RNPI
RESULTADOS

IMPACTOS

PESQUISAS E SISTEMATIZAÇÕES PUBLICADAS E

SOCIEDADE E TOMADORES DE

AMPLAMENTE DIVULGADAS

DECISÃO COM ACESSO A
CONHECIMENTO QUALIFICADO SOBRE
A PRIMEIRA INFÂNCIA

A RNPI tinha as seguintes metas de produção e disseminação de conhecimento
construídas no processo de planejamento estratégico para o período de 2018 a 2020:
1.

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

2. Distribuir 5.000 cópias do Guia PMPI + PDF on-line

Principais ações realizadas no período de 2018 a 2021
❖ Plataforma Observa – Observatório do Marco Legal da Primeira Infância
(rnpiobserva.org.br): plataforma elaborada e disponibilizada ao público, com três
eixos centrais:
1.

Indicadores: Apresenta um conjunto de indicadores referenciados no Marco Legal
da Primeira Infância e com foco nas áreas de Assistência Social, Educação e
Saúde. A plataforma permite que o público consulte dados específicos ou extraia
relatórios com os principais resultados, tanto em nível nacional como regional,
estadual ou municipal. Cada indicador permite também visualizar séries
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históricas, comparações entre entes federativos e desagregações por aspectos
socioeconômicos.
2. Planos pela Primeira Infância: Disponibiliza PMPIs (Planos Municipais pela
Primeira Infância), importantes ferramentas para a formulação das políticas
públicas prioritárias para a população de 0 a 6 anos. O Observa coleta os Plan os
já elaborados, tendo analisado 100 Planos Municipais das diferentes regiões do
Brasil.
3. Biblioteca: Possibilita a consulta de uma biblioteca, um amplo repositório de
materiais sobre as temáticas relativas à Primeira Infância com 487 publicações,
entre materiais técnicos e educativos. A biblioteca dá acesso aos marcos legais
nacionais e multilaterais, documentos de órgãos governamentais, investigações
acadêmicas e estudos elaborados por organizações da sociedade civil,
fundações empresariais e instituições de cooperação internacional.
❖ Plano Nacional pela Primeira Infância - PNPI (2020-2030): revisão, impressão de 3
mil cópias, edição de publicação digital e tradução para inglês e espanhol da 2ª
edição do PNPI. O plano foi revisto e atualizado para o período 2020 -2030, sob a
coordenação da Secretaria Executiva da Rede.
❖ Apoio à elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância (PMPIs):
▪

“Guia para Elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI)”: revisão e
publicação do guia, com o lançamento da sua 4ª edição. A versão digital está
disponível no site da Rede e foram impressas 5.000 cópias em 2021, que serão
distribuídas na próxima etapa.

▪

Cartilha para elaboração do PMPI para municípios do semiárido

❖ Pesquisas, relatórios e consultorias:
▪

Pesquisa de benchmarking para a Plataforma Observa

▪

Mapeamento dos principais dispositivos do MLPI em implementação no âmbito
Federal

▪

Relatório Técnico GT HPI sobre Paternidades – Recomendações para a RNPI

▪

Consultoria especializada em Mobilidade Urbana/Urban 95 e em Parentalidade

▪

Guia - Primeira Infância em Pauta nas Eleições 2018

▪

Pesquisa PNAD COVID
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▪

Guia para radialistas sobre a Primeira Infância

▪

PMPIs - Uma análise das prioridades na promoção de direitos

▪

Análise de mídia - Primeira Infância na Mídia

▪

Pesquisa sobre concessão de prisão domiciliar a mulheres mães de crianças,
presas preventivamente

▪

Guia para jornalistas sobre a cobertura de Justiça e Primeira Infância

▪

Metodologia de reconhecimento de Boas Práticas de PI nos municípios brasileiros

❖ Seminários e cursos:
▪

Realização de seminários on-line, rodas de conversa, webinários, cursos e oficinas
para públicos diversos.

Em que medida as ações da RNPI contribuíram com o acesso da sociedade e dos
tomadores de decisão a conhecimentos qualificados sobre Primeira Infância?

Relevância e qualidade do conhecimento produzido e disseminado
A RNPI é reconhecida como grande referência em primeira infância no Brasil, agregando
pessoas e organizações com conhecimento e experiência no campo, servindo de fonte
técnica para o tema e como produtora e disseminadora de conteúdos de qualidade
sobre primeira infância, pautando debates, influenciando a elaboração de políticas
públicas, informando e conscientizando sobre a temática.
“RNPI é a maior fonte de informações para os PMPIs.” (entrevistado/a)
“A RNPI tem pautado debates e materiais informativos sobre questões relevantes
da infância, no sentido de conscientização sobre conjuntura, e no sentido de
mapeamentos informativos, o conhecimento sistematizado nos materiais é
compartilhado e informa a sociedade em geral.” (respondente do questionário
on-line)
“O maior valor da RNPI é o conhecimento das OSC que compõem a Rede. Maior
desafio para a implantação de políticas públicas é a falta de conhecimento
sobre primeira infância.” (entrevistado/a)
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“A RNPI contribui com conhecimento especializado, diversidade de olhares, olhar
integral e integrado. E força, são muitas OSCs juntas.” (entrevistado/a)
“Do meu ponto de vista, toda informação produzida e divulgada pela RNPI tem sido
muito importante para os municípios.” (respondente do questionário on-line)
“(...) a imagem que a rede representa na mente da sociedade, das organizações,
do judiciário, de um jornalista, a imagem de que a RNPI tem um conhecimento,
está atuando, tem papel social importante e está presente. Não se pode fazer
nada sem ela, pois isso significa fazer menos do que seria com a presença dela.
Um exemplo é o mês da PI, em muitos lugares do Br asil aconteceram
celebrações da infância sobre acolhimento, adoção, alienação parental, etc. Isso
tudo é decorrente do conhecimento acumulado. Essas interrogações, perguntas
que a sociedade vem se fazendo são pontos de partida para a transformação no
âmbito municipal.” (entrevistado/a)
Também ganhou destaque a relevância da Rede para manter a pauta da primeira
infância ativa e garantir recursos para implementar ações num contexto político
contrário ao reconhecimento e à efetivação dos direitos das crianças, no qual muitos
relatam retrocessos de pautas sociais importantes.
“Depois do golpe (de 2016), a atuação da RNPI foi fundamental para manter a
pauta da primeira infância viva. Além de ter mantido articulações importantes
para garantir recursos para ações voltadas à primeira infância.” (entrevistado/a)
A atualização do Guia para elaboração dos PMPIs, do Plano Nacional pela PI e a
implementação da Plataforma Observa aparecem como grandes contribuições da Rede
na produção e disseminação de conhecimento.
“A atualização do Guia para Elaboração dos Planos Municipais da PI e do Plano
Nacional pela PI são materiais muito práticos e pertinentes para avançarmos no
campo da PI.” (respondente do questionário on-line)
“Maior capilaridade e contribuição sem dúvida é na elaboração dos Planos
Municipais. A RNPI foi idealizadora desse plano, fez o guia, e acho que o
Observatório pode ser complementar ao guia caso bem divulgado, pela
capacidade de ofertar dados de qualidade.” (participante de grupo focal)
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As ações de disseminação de conhecimento realizadas durante a pandemia,
com adaptações de formato e realização de seminários on -line e lives, também
receberam destaque.
“Olhando principalmente para o último ano, trouxe grandes pautas, especialistas,
lives, promovendo conhecimento.” (participante de grupo focal)
“A pandemia impôs um novo momento nas relações interpessoais, o fomento de
conhecimento pela videoconferência tornou-se essencial. É altamente positiva a
iniciativa da Rede Nacional Primeira Infância na produção e disseminação de
conhecimento.” (respondente do questionário on-line)
Em relação à relevância dos conteúdos, como pode-se observar nos gráficos 1 e 2 a
seguir, para a maior parte do público consultado por meio de questionários online, os
conteúdos produzidos e disseminados pela Rede foram altamente úteis e relevantes,
seja no âmbito pessoal e organizacional, seja como contribuição para elaboração e
implementação de políticas públicas.

Gráfico 1 – Relevância dos conteúdos produzidos pela RNPI para políticas
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Gráfico 2 – Relevância dos conteúdos produzidos pela RNPI para
pessoas/organizações

Um desdobramento dos dados da pesquisa, que pode ser visto na tabela 11, demonstra
que não-membros reconhecem maior utilidade e relevância para si próprios e para
suas organizações, enquanto membros reconhecem maior utilidade e relevância para a
elaboração e implementação de políticas públicas.

Tabela 11 – Relevância dos conteúdos da RNPI para membros e não-membros
Conteúdo para
Categoria

Foram altamente
úteis/relevantes
Foram razoavelmente
úteis/relevantes
Foram pouco
úteis/relevantes
Não tenho informações
suficientes

Conteúdo para políticas públicas

pessoa/organização
Não-membros

Membros

Não-membros

Membros

79%

72%

63%

67%

16%

25%

23%

25%

2%

1%

2%

3%

4%

1%

12%

5%
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As entrevistas e as perguntas qualitativas da avaliação também apontam para a
relevância do conteúdo produzido e destacam usos do conhecimento, especialmente
por membros da Rede e pelos ex-alunos do curso EAD sobre PMPIs. Foram citados alguns
usos específicos dos conteúdos: pautar o Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente (CMDCA), criar estratégias de formação para educadores no campo da
educação inclusiva/educação para todos; elaborar posicionamentos nos debates sobre
a criança de 0-6 anos em tempos de pandemia.
“Os conhecimentos divulgados pela RNPI têm nos ajudado a elaborar os nossos
posicionamentos nos debates sobre a criança de 0-6 anos em tempos de
pandemia.” (respondente do questionário on-line)
“O conteúdo dos materiais contribui muito para a implementação da política
pública da primeira infância, instituímos em forma de lei a Semana do Bebê e
estamos em fase de elaboração do PMPI.” (respondente do questionário on -line)
“O conteúdo aplicado no curso está sendo aplicado no cotidiano da minha prática
profissional. Agora assumi uma vaga no CMDCA e estou usando o aprendizado
para colaborar com este Colegiado.” (respondente do questionário on-line)
“O processo de produção e disseminação do conhecimento por parte da RNPI
tem sido de grande valia para o desenvolvimento de ações voltadas para a
proteção e a garantia dos direitos das crianças de 0 a 6 anos em nosso
município.” (respondente do questionário on-line)
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Em relação à qualidade do conteúdo produzido e disseminado pela RNPI, 67% dos
respondentes do questionário consideraram de alta qualidade e 31% consideraram de
boa qualidade, conforme o gráfico 3.

Gráfico 4 – Qualidade dos conteúdos

Gráfico 4 – Contribuição dos conteúdos produzidos pela RNPI
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No que diz respeito à ampliação do conhecimento de PI pela sociedade, para o total de
respondentes do questionário (membros e não-membros), uma maioria de 64%
considera que os conhecimentos produzidos e/ou disseminados pela RNPI têm
contribuído muito para a ampliação do conhecimento sobre a Primeira Infância para a
sociedade em geral, seguida por 28% que consideram que têm contribuído
razoavelmente (gráfico 4).

Há, portanto, o reconhecimento de que a produção da RNPI ampliou substancialmente o
conhecimento sobre primeira infância e que contribuiu de forma sólida especialmente
para o público que atua com essa temática. O desafio maior parece ser fazer o
conhecimento chegar à sociedade em geral ou a públicos mais distantes da atuação
direta com a primeira infância, ainda que a inserção do tema na mídia, por meio das
campanhas de comunicação e outras ações de disseminação da Rede, tenham
contribuído para uma ampliação do conhecimento da sociedade .

O alcance do conhecimento produzido e disseminado
A imagem de que a produção e disseminação de conhecimento chega principalmente
no “andar de cima” surgiu algumas vezes durante as entrevistas. Entendemos, pelos
exemplos citados, que o “andar de cima” refere-se a instâncias estratégicas e/ou de
tomada de decisão: o legislativo, o judiciário e os altos cargos do executivo ,
principalmente em âmbito federal. Essa percepção é acompanhada pela afirmação de
que neste terreno o conhecimento produzido foi fundamental, garantindo uma maio r
apropriação do tema pelos tomadores de decisão e, assim, embasando mudanças
importantes no campo da política pública. Além disso, o tema da PI vem chegando a
novos públicos, o que é destacado como conquista da Rede.
“A PI está chegando em espaços novos. Até na academia, nas universidades,
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Ministério Público, todos estão envolvidos. E
isso porque é uma luta de décadas, atrelada ao trabalho em rede.”
(entrevistado/a)
“Em relação à disseminação do tema primeira infância: vejo uma expansão
muito grande no Sistema de Garantia de Direitos (SGDCA), aumentou muito o
compromisso do Poder Judiciário e do sistema de justiça com a primeira
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infância, o CNJ, por exemplo. Hoje eu tiro meu chapéu para o Legislativo; tenho
participado de muitos eventos para falar sobre Família Acolhedora, mas são
eventos de PI, os temas estão se misturando.” (entrevistado/a)
O conhecimento, no entanto, não chegou com a mesma força e relevância “nas pontas”,
ou seja, nos estados, municípios e nos profissionais e equipes que atuam com primeira
infância executando diretamente as políticas nas localidades e lidando com o tema da
primeira infância no dia a dia, além de não chegar com tanta relevância à sociedade
em geral, como já citado.
“A RNPI trabalha muito bem no andar de cima, mas não consegue chegar da
mesma forma nos estados e municípios.” (entrevistado/a)
Alguns afirmam que o potencial de produção de conhecimento das organizações que
são membros da Rede, individualmente, é grande, potencial este que não
necessariamente é transferido e/ou apropriado para/pela RNPI.
“É preciso que se pense práticas criativas para fazer com que a produção
desenvolvida pelas organizações circule mais na RNPI. Da mesma forma,
precisamos aprimorar os processos para que a RNPI aproveite mais o potencial
dos membros que produzem o conhecimento. Com isso, o conhecimento pode
ser mais espalhado até as bases.” (participante grupo focal)
O processo de avaliação da RNPI anteriormente realizado já indicava esse aspecto. Uma
iniciativa importante foi empreendida recentemente nessa direção, com a estruturação
e lançamento da Plataforma Observa, há cerca de um ano, que se constitui com um
esforço para fazer convergir a produção de conhecimento relevante da RNPI, de seus
membros e parceiros.

A interdisciplinaridade na Rede
A participação ativa dos membros na RNPI é reconhecida por eles como uma atividade
que resulta em mais qualidade para suas atuações individuais, uma vez que há o
acesso a trocas qualificadas, num ambiente de interdisciplinaridade, o que proporciona
contato com experiências muito diversas. Relatos indicam que essa característica da
Rede faz com que as pessoas e, consequentemente, suas organizações aprendam,
modifiquem e aprimorem suas práticas profissionais.
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“A RNPI é um espaço sempre muito bom, muito qualificado, de aprendizagem”
(participante de grupo focal)
“A RNPI é um espaço de aprendizagem e crescimento.” (participante de grupo focal)
A Rede tem sido importante na construção de conhecimento, ao elaborar uma
compreensão e uma concepção ampliada de primeira infância, o que é possível
graças à diversidade de atores que a compõem, provenientes de diversas regiões e
campos de atuação.
Essa mesma característica, da diversidade de referências, aponta para outro aspecto
importante no eixo de produção e disseminação de conhecimento. A Primeira Infância
vem ganhando espaço na academia e há uma articulação de pesquisadores com a
RNPI para apoiar pesquisas sobre a primeira infância assim como as pessoas dedicadas
à produção de conhecimento científico e sua divulgação. A articulação da Rede com
esses pesquisadores abriu novas possibilidades no campo.
“A articulação de pesquisadores com RNPI foi muito importante para apoiar
pesquisas sobre a primeira infância. Tem muita gente pesquisando a primeira
infância, mas com pouco espaço de divulgação.” (entrevistado/a)
Considerando a característica da interdisciplinaridade da Rede, apontada por muitos
membros como uma fortaleza, a RNPI pode ter um papel importante de articular os
saberes acadêmicos para uma compreensão ampliada de PI , visto que nem sempre a
permeabilidade na academia ocorre sem certa resistência a perspectivas e abordagens
diferentes em torno do tema.
“Em relação ao tema primeira infância na academia: acho que tem muito
atrito. Quando a gente começa a falar de neurociência, que é a base do nosso
trabalho, há muitos adversários, inclusive, entre psicólogos, pedagogos, há muita
resistência ainda.” (entrevistado/a)
“(...) De fato, áreas como Educação, Serviço Social e Ciências Sociais –
principalmente as pesquisas que possuem como base teórica os Estudos da
Infância – têm resistências com a abordagem ainda muito centrada na
neurociência.” (participante de grupo-focal)
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“É importante considerar, entretanto, que áreas como Economia, Medicina e
Psicologia, ao tratarem da primeira infância, pouco tratam sobre os seus direitos.
Assim, a intenção dessas críticas aos estudos da neurociência (...) não é em
negar a biologia, tampouco, negar que as crianças possuem alguns padrões de
desenvolvimento biológico em comum, mas sim reconhecer que se deve
considerar as especificidades de cada criança perante a realidade social,
econômica e cultural – concepção essa que é pautada no Plano Nacional de
Primeira Infância atualizado. O problema com as outras abordagens, que não a
de direitos, é a maneira literal como os atores se colocam em relação ao
investimento no desenvolvimento da Primeira Infância como única chance de
progresso ou falência dos países.” (participante de grupo -focal)

A reflexão sobre Primeira Infância na Rede
Todos os avanços ocorridos no campo da Primeira Infância na última década, somados
aos aspectos provenientes do contexto político e social brasileiro mais recente, jogam luz
em questões emergentes para a PI na atualidade. Membros ouvidos ressaltam que a RNPI
concebe e pratica uma concepção que reconhece a diversidade das infâncias e as
vulnerabilidades da PI que atravessam todas as realidades e classes sociais. Há, porém,
questões novas ou com novos aspectos, alguns muito evidentes em decorrência da
pandemia, como por exemplo o recrudescimento da fome, as questões de gênero e raça,
saúde mental, acessibilidade e inclusão, entre outras. Ainda que a Rede seja o lócus
constante para diálogos mais “qualitativos” sobre as ideias que devem nortear a atuação
com Primeira Infância no Brasil, começa a se colocar a necessidade de sistematizar
concepções atualizadas de PI de forma a abarcar as questões e desafios atuais.
“Está na hora de a RNPI incluir pautas inclusivas, em diálogo com a pauta central:
perspectiva antirracista, discussão de gênero e diversidade." (entrevistado/a)
“Algumas conversas de reflexão sobre primeira infância aconteceram durante a
atualização do Plano Nacional, mas apenas para contemplar questões
emergentes (diversidade, por exemplo). Precisamos aprofundar esse tema: que
infâncias queremos para nossas crianças?” (entrevistado/a)
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“Quais são de fato os objetivos em relação às crianças pequenas? Vemos isso
inclusive nas organizações da própria RNPI e da REPI, com enfoques muito
conteudistas e a necessidade de rever isso.” (entrevistado/a)
“(...) o Plano Nacional é para todas as crianças, para todas as infâncias, não
apenas para as mais vulneráveis. Há vulnerabilidades em todas as classes
sociais. Temos que olhar para isso. Há questões que percorrem todas as classes:
consumismo, obesidade, trabalho infantil, intoxicação digital, saúde mental. Não
podemos brigar apenas com as políticas do governo, temos que olhar para as
questões por outro prisma.” (entrevistado/a)

Como a Plataforma Observa tem contribuído para o monitoramento dos Planos
Municipais da Primeira Infância e para subsidiar dados para a impleme ntação
de políticas públicas para a PI?

A Plataforma Observa
O Plano Nacional pela Primeira Infância e o Guia de implementação dos Planos
Municipais já haviam sido apontados no processo de avaliação realizado pela RNPI em
2017 como os principais instrumentos de visibilidade da causa para o público
consultado. Agora a Plataforma Observa também ganha destaque pelos resultados já
alcançados e pelo potencial que o público vê na ferramenta.
O Observa é avaliado como uma grande contribuição, organizando e disse minando
conhecimento para a sociedade e instrumentalizando a implementação de políticas
públicas para a Primeira Infância.
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Nos questionários aplicados, a percepção sobre a contribuição da plataforma para
monitoramento dos Planos Municipais de Primeira Infância e/ou para subsidiar dados
para a implantação de políticas públicas voltadas à primeira infância se distribui
principalmente entre as pessoas que entendem que contribui muito (37%) e contribuem
razoavelmente (24%). Apenas 5% disseram que contribui pouco (gráfico 5).

Gráfico 5 – Contribuição da Plataforma Observa

Uma quantidade significativa dos respondentes (34%) diz não ter informação suficiente
para responder a essa questão (gráfico 5). Esse resultado, de certa forma, se faz refletir
na outra pergunta da pesquisa (gráfico 6), em que o Observa foi o 3º canal apontado
como mais conhecido e acessado por membros e não membros. Um dado que pode
explicar esse resultado é o fato de o Observa ser uma plataforma recente, com menos
pouco mais de um ano desde seu lançamento.
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Gráfico 6 – Conhecimento e acesso aos canais da RNPI

Foi ressaltada a importância da plataforma para que os municípios pudessem fazer
análises diagnósticas das suas vulnerabilidades no que tange à primeira infância e, a
partir disso, tomarem decisões.
“Como faço parte do PMPI, os indicadores disponíveis no Observa nos ajudaram a
conhecer as vulnerabilidades do município. Esse conhecimento valioso qualificou
as decisões.” (respondente questionário on-line)
“Está muito cedo para responder sobre a contribuição do Observa para a
avaliação dos PMPI e a elaboração das Políticas pela PI. Talvez tenha sido mais
útil para os municípios fazerem o diagnóstico, primeiro item do PM PI.”
(respondente questionário on-line)
A Plataforma Observa já é exitosa e, para atingir todo o seu potencial, sua disseminação
e apropriação pelos membros da rede deve ser incentivada, de forma que ela se torne o
repositório do que é produzido, espelhando e dando acesso à riqueza do que a RNPI
produz em termos de conhecimento.
“Embora tenha havido um movimento de integrar esses materiais [os
conhecimentos produzidos pelas organizações] na plataforma do Observa,
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vejo que ainda não é algo internalizado e compartilhado.” (respondente
questionário on-line)
Foram apontados conteúdos e temas importantes para o campo da PI no Brasil e ainda
escassos no Observa: disponibilização de dados e materiais que tragam o olhar mais
transversal para os temas da PI.
“O Observa foi outro ganho. Ela não é perfeita, não pela sua concepção, mas
principalmente pela falta de dados no Brasil. Se tivéssemos mais dados, seria
muito melhor.” (entrevistado/a)
“Faltou costura maior entre organizações da Rede para produzir na interface, saindo
do foco individual de cada instituição (temos ainda muito foco em educação).
Refletir esse olhar transversal no Observa.” (participante de grupo-focal)
Finalmente, surge o tema do monitoramento em relação ao Observa, apontado como
necessidade de acompanhar, conhecer e demonstrar quem, quando, para quê e como o
conteúdo ali disponibilizado é acessado e utilizado.
“Sou cobrada. Não sei quantas pessoas estão acessando, como está sendo
usado O Observa.” (entrevistado/a)
“Não há nenhum monitoramento da Plataforma Observa, não há conhecimento
sobre quem usa.” (entrevistado/a)
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FOMENTO E FORTALECIMENTO DE REDES
Ação na Teoria de Mudança da RNPI
RESULTADOS

IMPACTOS

REDES ESTADUAIS, NACIONAIS E

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

INTERNACIONAIS FORMADAS E ATIVAS

ARTICULADAS PARA AGIR
COLETIVAMENTE PELA PRIMEIRA INFÂNCIA

As seguintes metas para a ação de fomento e fortalecimento de redes foram
construídas no planejamento estratégico do período de 2018 a 2021:
1.

Ter representação em todos os estados brasileiros

2. Realizar duas visitas técnicas em cada uma das cinco regiões do Brasil
3. Participar e incidir em 10 eventos por ano

Principais ações realizadas no período de 2018 a 2021
❖ Redes estaduais formadas:
No período, estiveram ativas 8 redes estaduais: AL, CE, BA, MS, PE, RN, MA, PI. No momento,
são 07 ativas (a REPI-MS foi dissolvida).
❖ 10 Visitas técnicas às REPIs:
▪

Nordeste: Teresina/PI, Mossoró/RN

▪

Norte: Belém/PA

▪

Sul: Porto Alegre/RS

▪

Sudeste: São Sebastião/SP, Vinhedo/SP, Laranjeiras/RJ

▪

Centro-Oeste: Cidade Ocidental/GO, Três Lagoas/MT, Brasília/DF

❖ Participação em eventos e reuniões:
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▪

Secretaria Executiva da RNPI: participação em 149 reuniões e eventos e em 60
reuniões com os parceiros, tanto de acompanhamento dos proj etos quanto de
captação.

▪

Participação 18 eventos em 2018, 68 em 2019 e 86 em 2020 e 63 até maio de 2021

▪

A RNPI participou e/ou realizou em média 40 eventos em defesa de direitos da PI:
educação inclusiva, oficinas para jornalistas, cidades para crianças, combate ao
trabalho infantil, parentalidade, PNPI, divulgação da Plataforma Observa

▪

03 webinários, com tradução simultânea português-inglês-espanhol, no âmbito
do UN Crime Congress, em formato online

▪

World Forum em abril/19, Macau

▪

Articulação com o Foro Ciudadano das Américas para participação nas
Assembleias da OEA representando a sociedade civil.

▪

Webinar para Jornalistas latino-americanos, com Fundación Horizonte
Ciudadano/Chile

Em que medida as ações da Rede contribuíram para a sustentação e
fortalecimento da RNPI, das REPIs, das redes parceiras e das Redes
Internacionais de PI?
É sabido que para enfrentar os desafios do campo da PI é necessária a articulação entre
diversos setores, instituições, escalas territoriais e atores sociais. Ainda que a RNPI
congregue uma grande diversidade de membros, que de certa forma trazem a
representação de muitos destes setores, não seria possível abarcar a totalidade da
complexa rede necessária para garantir os direitos das crianças de 0 a 6 anos. Torna se, assim, de extrema importância a articulação da RNPI com outras redes e coalizões
para a Primeira Infância, sendo este um dos principais caminhos para promover a
capilarização do trabalho da RNPI e, mais do que isso, para avançar na construção,
implementação e garantia dos direitos das crianças na Primeira Infância.
Nessa direção, a participação em outras redes e o estímulo às Redes Estaduais de PI
foram algumas das estratégias adotadas pela RNPI. As redes estaduais são fóruns
autônomos ao mesmo tempo em que seriam, nessa concepção, vistas com um braço
descentralizador e mais próximo aos estados e municípios para fomentar, monitorar e
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avaliar as políticas públicas de PI. Parece haver, porém, pouca clareza sobre qual é a
estratégia que deve reger o trabalho da RNPI com relação às REPIs .

A RNPI e as Redes Estaduais
No período de 2018 a 2021, a atuação da RNPI para o fomento e fortalecimento das Redes
Estaduais foi abaixo do esperado, segundo a percepção dos respondentes do
questionário on-line (gráfico 7).

Gráfico 7 – Contribuição da RNPI para o apoio e fortalecimento das REPIs

É talvez o aspecto com avaliação mais negativa e, na percepção de 33% dos
respondentes, a RNPI contribuiu pouco no apoio e fortalecimento das REPIs. (gráfico 8).
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Gráfico 8 – Percepção sobre o crescimento do nº de REPIs

Os respondentes do questionário on-line indicam que, na relação com as REPIs, faltou
principalmente:
▪

Estratégia para apoio e fortalecimento das redes existentes e ampliação de REPIs;

▪

Articulação e visibilidade para o trabalho das REPIs;

▪

O desenvolvimento de projetos em parceria com as REPIs (integração e
colaboração recíproca);

▪

Escuta mais atenta à realidade de cada REPI, numa interlocução ativa, com
espaços de troca e diálogo.

Segundo entrevistados, o apoio às REPIs já teve mais espaço em períodos anteriores da
RNPI, mas nunca chegou a ser estruturado o suficiente para realmente lidar com o que é
necessário para promover essa potencialização.
“Há uma queixa antiga: se dá pouca importância para as REPIs ao mesmo tempo
em que algumas coisas ajudam muito a RNPI, como as cartas de adesão dos
candidatos à PI, a elaboração dos Planos Municipais (quem articula são as
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REPIs). Mas há pouca articulação entre RNPI e REPIs, nem por
WhatsApp…” (participante de grupo focal)
As sete REPIs ativas no momento foram de alguma forma escutadas ao longo da
avaliação. Todas relatam o desafio da mobilização e manutenção do engajamento dos
membros, fenômeno também observado em relação à própria RNPI.
O que chama a atenção especificamente nas REPIs é a concentração de
responsabilidades e papéis em poucas pessoas, o que gera uma sobrecarga. As REPI s
são menos estruturadas do que a rede nacional e algumas dependem quase
exclusivamente do trabalho de poucas pessoas que se mantém comprometidas em
fazer essa sustentação institucional. Não é rara a situação em que a REPI é na verdade
uma única pessoa ou organização, que assume o papel de Secretaria Executiva ou de
mobilização dos membros. A concentração de trabalho sobre poucas pessoas reduz a
capacidade de atuação das Redes Estaduais. Essa característica é agravada pelo atual
momento político, no qual muitas organizações da sociedade civil encontram -se
fragilizadas e com carência de recursos financeiros para desenvolverem seus trabalhos.
“Muitas vezes, a pessoa que está na REPI é a mesma pessoa que puxa essa
agenda dentro da organização, acaba ficando sobrecarregada e com pouca
condição de trabalho.” (participante de grupo focal)
“Essa questão da fragilidade das organizações, o que passa também pela
questão de financiamento, impacta de maneira significativa a capacidade de
atuação e articulação das REPIs. Estamos em um cenário muito fragilizado
politicamente nacionalmente, e precisamos ficar relembrando o tempo t odo
sobre a importância da PI e da participação das instituições nessa
agenda.” (participante de grupo focal)
“A participação da sociedade civil está muito fragilizada pela falta de recursos…
perdemos muita gente boa na militância, muita gente comprometida , que teve
que desistir por precisar se sustentar.” (participante de grupo focal)
Ainda que o trabalho de apoio às REPIs não tenha acontecido de forma satisfatória, a
leitura é de que a RNPI tem exercido o importante papel de instigar, provocar e levar os
temas nacionais para as REPIs, fazendo com que tomem consciência de seu papel
estadual e na construção da atuação nacional, por meio da mobilização para
campanhas e manifestos, realização de eventos e seminários e acompanhamento da
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elaboração dos PMPIs – que acabam servindo como estímulo à mobilização dos
membros. Nesse cenário, o apoio da Secretaria Executiva da RNPI é de grande
importante para as REPIs.
“Na verdade, a Rede Nacional e nesse momento aqui, ela tem o papel de nos
instigar, de nos tirar do conforto em que ficamos em nosso fazer no dia-a-dia.
Tem o papel de instigar, provocar, trazer os temas nacionais e que nos faça ter a
visão de Brasil como um todo.” (participante de grupo focal)
“As ações da RNPI, como por ex. a elaboração dos planos municip ais, são
pensadas nacionalmente, mas quem acaba mobilizando são as REPIs ou as
instituições locais.” (participante de grupo focal)
“No Seminário 1ª infância e no ‘Criança é Prioridade’ a RNPI se articula e tem
adesão por parte da Rede. Também nas oficinas com os jornalistas. E, nesses
casos, os estados repercutem, cuidam dos convites, das articulações. A SE é a
instância de apoio. Aqui na base, nós repercutimos o que vem desses lugares
centrais da RNPI. Aqui, quando fazemos discussões junto aos con selhos tutelares
ou secretarias de saúde, nós conseguimos trazer com mais clareza como o
trabalho dessas pessoas se relaciona com a PI. É aí que há aderência na base,
da ponta.” (participante de grupo focal)
Conforme a tabela 12, entre as REPIs que seguem ativas, duas têm poucos membros
(Bahia e Alagoas) e outras duas não têm a informação atualizada sobre quem
efetivamente as compõem, pois os últimos cadastramentos foram feitos alguns anos
atrás. Esse é o caso das REPIs Maranhão e Ceará.
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Tabela 12 – Quantidade de membros nas REPIs
Rede Estadual

Nº de membros cadastrados**

Alagoas

8

Bahia

6

Ceará

Entre 25 e 30

Maranhão

24

Pernambuco

38

Piauí

17 organizações e 1 pessoa física

Rio Grande do Norte

23

*Fonte: Representantes das REPIs consultadas durante a avaliação.
** Quantidades estimadas, visto que há REPIs com processos de atualização
cadastral em diferentes estágios.

Vale notar que, hoje, as REPIs são todas da região Nordeste do país e não há redes
constituídas nos lugares em que há instituições influentes e robustas, como é o caso do
Sul e Sudeste. Uma hipótese é que talvez nos lugares em que há mais fragilidades as
organizações se unam. Outra hipótese - antítese dessa primeira – pode ser a de que o
que é considerado “nacional” são as pautas provenientes dessas regiões mais
estruturadas e que, desta forma, elas já têm suas pautas representadas pela RNPI e não
sentem, assim, a necessidade de se organizar em uma rede estadual.
“O Nordeste é muito fértil, e acho que as Redes Estaduais deram voz ao NE na
Rede Nacional. Isso é muito importante, pois temos essa voz dentro de um
debate mais amplo que antes ficava restrito à SP, MG. A Primeira Infância no NE
tem suas peculiaridades e esse é um papel muito importante para ajudar a criar
uma visão de Brasil e levar nossa voz à política e a essa construção.”
(participante de grupo focal)
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Segundo as coordenadoras de REPIs escutadas, no período recente reduziram -se no
campo social as linhas de financiamento que beneficiavam as REPIs e não houve ações
para criar alternativas a essa lacuna. Essa fala é acompanhada pela reafirmação de
que as REPIs necessitam de recursos financeiros para se fortalecerem, assim como d e
apoio para captação.
“Sobre captação de recursos: é necessário ter recursos para que o trabalho seja
feito. As REPIs precisam de patrocínio.” (participante de grupo focal)
“Acabou o financiamento, mas não só isso, minguou também a militância. Há
dificuldade de articulação das nossas bases, de manter os questionamentos que
tínhamos antes. Temos que matar um leão por dia para tentar manter os direitos
básicos em cada localidade.” (participante de grupo focal)
Nesse cenário, um dos papéis das REPIs tem sido o de manutenção do diálogo e da
articulação entre as organizações que as compõem. Quando surge algo importante,
conseguem se articular e se pronunciar como rede. E, elas têm sido também uma rede
de apoio entre as próprias organizações que atuam com PI nos estados.
“O que vejo, é que se tornou uma rede de sustentação entre nós. Não
conseguimos fazer ações para a sociedade como um todo como gostaríamos,
mas temos tido um papel importante de sustentação entre nós mesmos.”
(participante de grupo focal)
Em relação à captação de recursos para as REPIs, é importante ressaltar que este n ão é
papel da RNPI. Ao mesmo tempo, o apoio e fortalecimento às redes estaduais é uma das
ações estruturantes da RNPI, apontada na TdM. Um dos aspectos que revela a falta de
uma estratégia mais clara nesse sentido é a baixa captação de recursos voltados às
suas próprias ações de apoio e fortalecimento às REPIs.

As Redes Estaduais e a capilaridade da RNPI
A questão da capilaridade da Rede Nacional vem emergindo como um dos pri ncipais
aspectos desta avaliação e se manifesta fortemente ao pesquisarmos a relação da RNPI
com as REPIs. O ganho de capilaridade é uma necessidade estratégica para a ação em
rede e para articular as diferentes escalas de atuação, do nacional ao local. E , no caso
da RNPI, é a capilaridade da rede que possibilita chegar na “diversidade das infâncias”.
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A participação em outras redes, o estímulo às REPIs e às redes municipais são caminhos
possíveis para a capilarização do trabalho da RNPI, assumidos pela Rede em seu
planejamento estratégico. Como é visto na seção sobre incidência política deste relatório, a
riqueza de ideias que estão no Plano Nacional pela Primeira Infância não está chegando
aos municípios. As Redes Estaduais têm o potencial para serem um braço descentralizador
e mais próximo aos municípios para fomentar, monitorar e avaliar as políticas públicas.
“Em relação às REPIs: capilaridade é estratégica para chegar lá . (...) Importante
seria estimular as redes estaduais com o conceito de capilaridade para os
municípios (...), criar redes estaduais, com apoio, presença e recursos voltados à
mobilização de REPIs (dentro de um processo pedagógico de trabalho em
conjunto para implementação do MLPI), estimulando os municípios a
desenvolverem isso em seus territórios.” (entrevistado/a)
Segundo algumas pessoas escutadas, o fenômeno da RNPI em relação às REPIs se
repete na relação das REPIs com as redes municipais, ou seja, falta trab alho estruturado
de fortalecimento. A atuação fica muito centrada nas capitais ou onde há
representantes por conta da localização das organizações membro.
“A relação com as REPIs e com as redes municipais não tem sido tão exitosa.
Talvez por falta de levar mais à frente a ideia de “nacional”, e não “federal”. É
importante darmos ouvido aos pedidos e às cobranças das REPIs. Não foi por falta
de entendimento da importância, e sim falta de pernas. Não temos sido
suficientemente presentes e atentos aos germes das REPIs. Temos cuidado pouco.
E, o mesmo acontece das REPIs para as Redes municipais. As redes municipais
facilitariam muito a elaboração dos Planos Municipais. Pois, com uma rede
constituída, ficaria muito mais fácil o desenvolvimento dos PMPIs.” (entrev istado/a)
“As redes estaduais precisam ser vistas com um braço descentralizador e mais
próximo aos municípios para fomentar, monitorar e avaliar as políticas públicas"
(respondente questionário on-line)
Ainda que pareça haver falta de clareza nas estratégias de fortalecimento das redes
estaduais (e municipais), houve um avanço significativo nessa direção, que foi a
inclusão das REPIs no Regimento Interno, formalmente agora como membros da Rede.
Até aqui, porém, a RNPI articulou a maior parte das ações em seus espaços executivos
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de gestão. As pautas, muitas delas concentradas na esfera federal, refletiram a
centralidade do âmbito nacional e não do estadual ou municipal.
A RNPI investiu fortemente na construção de um guarda-chuva robusto de instrumentos
e políticas, mas as ações que dão capilaridade a essa construção e as fazem chegar às
pontas ainda carecem de detalhamento. Se a RNPI seguir com a compreensão de que a
sua estratégia de capilarização passa pela atuação em redes articuladas, é importante
investir em uma construção conjunta do que é possível e prioritário para cada rede e
derivar daí essa construção.

A RNPI e as demais redes e coalizões
Percebe-se que há um grande reconhecimento (78%) no papel central da RNPI para a
criação e fortalecimento de outras redes voltadas à primeira infância (gráfico 9).

Gráfico 9 – Contribuição da RNPI para redes voltadas às causas da PI

A leitura é igualmente positiva no que diz respeito à participação da RNPI em outras
redes e coalizões, com 69% dos respondentes afirmando ter sido muito presente e ativa
(gráfico 10).
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Gráfico 10 – Participação da RNPI em redes e coalizões

Em relação à contribuição da RNPI para a troca de conhecimento e experiências da RNPI
junto a essas outras iniciativas, a avaliação segue positiva, porém com uma parcela
menor dos respondentes indicando que contribuiu muito, de modo central (56%). Porém,
nesse caso, somando com as percepções de quem considera ter contribuído
satisfatoriamente, 98% dos respondentes reconhecem a importância da RNPI para a
troca entre as redes de PI (gráfico 11).

Gráfico 11 – Contribuição da RNPI para a troca entre redes e coalizões
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O que se pode perceber, principalmente nas escutas qualitativas, é que as relações da
RNPI com as demais redes e coalizões ficou bastante centralizada na Secretaria
Executiva, que nesse período realizou a maior parte das representações institucionais e
participações em eventos em nome da RNPI.
“Reconheço o esforço muito grande de estar nos diversos espaços e acho que
poderia ter sido maior com a distribuição e delegação dessa representação para
outras organizações. Isso poderia ter sido melhor costurado nas ações de
captação.” (entrevistado/a)
“Vejo a participação da RNPI em diferentes redes e coalizões, mas muito
centrada na Secretaria Executiva. Não vejo compartilhamento de informações, de
resultados ou na tomada de decisões.” (respondente de questionário on -line)
Finalmente, pode-se dizer que ainda que as questões da PI sejam intersetoriais, a
participação da RNPI tem sido prioritariamente em redes, coalizões e iniciativas
diretamente ligadas à PI.
“Acredito que o desafio de muitas redes, coletivos e coalizões é a sua integração.
Talvez a pauta das infâncias pudesse de modo mais incisivo ser apresentada
como transversal e não concorrente, de modo a se articular com a maior
abrangência destas organizações.” (respondente de questionário on -line)
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MOBILIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Ação na Teoria de Mudança da RNPI
RESULTADOS

IMPACTOS

PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS CRIANÇAS E

SEGMENTOS EXPRESSIVOS DA

FAMÍLIAS NA FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS

POPULAÇÃO MOBILIZADOS PARA

PÚBLICAS

PARTICIPAR DAS DISCUSSÕES LIGADAS
À PRIMEIRA INFÂNCIA

As seguintes metas para a ação de mobilização para participação social foram
construídas no planejamento estratégico do período de 2018 a 2021:
1. 10% dos municípios com PMPIs com ações voltadas à promoção da participação das
crianças e famílias em 2019 e, 20% em 2020.

Principais ações realizadas no período de 2018 a 2021
❖ Oficinas com homens nas comunidades do Rio de janeiro
❖ Oficinas em comunidades de Fortaleza sobre a violência doméstica
❖ Ciranda de ações

Em que medida as ações da RNPI estimularam a participação de crianças e
famílias na discussão e formulação de ações, programas e políticas ligadas à PI?
Esta foi a ação sobre a qual menos obtivemos informações durante a pesquisa. Esse
fenômeno se deu tanto na pesquisa documental como nas demais estratégias de
coleta. Nas perguntas relativas a essa ação no questionário on-line, manteve-se uma
média de cerca de 30% de pessoas que disseram não ter informações suficientes para
avaliar ou responder.
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Participação de crianças e famílias nos PMPIs
As ações de mobilização para participação social estiveram voltadas principalmente às
iniciativas que promovem a participação direta das famílias e crianças do processo de
elaboração de planos. Nesse aspecto, 22% dos respondentes do questionário on-line são
de municípios onde o PMPI ainda não foi elaborado e 25% disseram não ter informações
suficientes para responder. Nos municípios em que o PMPI foi ou está sendo elaborado,
segundo a informação dos respondentes, houve participação de crianças e famílias em
33% deles, contra 20% sem a participação desse público na elaboração (gráfico 12).

Gráfico 12 – Participação de crianças e famílias na elaboração de PMPIs

Poucos, porém, sentiram-se em condições de avaliar a qualidade dessa participação no
processo dos planos: 52% não têm informações suficientes (gráfico 13). Os que entendem
que houve de fato uma participação ativa desse público somam 30% das respostas.
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Gráfico 13 – Qualidade da participação de crianças e famílias na

Quando a pergunta se referiu à atuação da RNPI no estímulo à participação social de
crianças e familiares na elaboração dos PMPIs, 49% apontaram para uma atuação
razoavelmente ativa e efetiva e 14% para uma atuação pouco ou nada ativa e efetiva
(gráfico 14).

Gráfico 14 – Efetividade da atuação da RNPI no estímulo à participação em
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Quando a pergunta foi sobre a Influência das ações da RNPI na promoção da
participação social na formulação de ações, programas e políticas ligadas à Primeira
Infância (gráfico 15), a percepção de 33% dos respondentes foi de que a atuação da RNPI
foi muito ativa e efetiva; 45% dos respondentes acham que foi razoavelmente ativa e
efetiva e 19% responderam que foi pouco ativa e efetiva.

Gráfico 13 – Influência das ações da RNPI na participação em
ações/programas/projetos de PI

Houve, entretanto, várias ações reconhecidamente estimuladoras de participação
social, sendo algumas delas iniciativas realizadas por membros da Rede. Dentre essas,
destacam-se a Ciranda de ações, o Curso EAD de Elaboração dos PMPIs e a publicação
do Guia de elaboração de PMPI. Foram citados também como ações de mobilização
para a participação social o Curso MOB.PI; o Programa Criança é prioridade; os
eventos abertos, como as lives; e, a articulação e mobilização junto aos governos e à
sociedade civil organizada.
“O material e manuais que a RNPI fornecia sobre os PMPI foi fundamental para
construirmos o plano de Campinas. A base do trabalho do PIC foi a
intersetorialidade e a escuta das crianças, todo esse processo teve relação com
a RNPI, direta ou indiretamente. (...) Recebemos uma boa orientação da Rede de
como ouvir as crianças, que juntando com a capacidade da rede municipal de
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educação, conseguimos fazer um plano que tem o plano das crianças e o dos
adultos.” (entrevistado/a)
As ações de mobilização para a participação social da Rede também revelam questões
sobre as dinâmicas de capilarização da RNPI. A atuação da RNPI se realiza em toda a sua
potência quando há a participação das localidades. É no território que boa parte da
mobilização social se dá concretamente. É também nas localidades onde se dá a presença
mais sofisticada da concepção de atuação da Rede. Conseguir fazer as ações chegarem à
sociedade em geral é complexo e aponta a necessidade de uma estratégia mais clara para
articulação das diversas escalas de atuação e de sustentação das ações “nas pontas”.
“O Brasil não é apenas os grandes centros. O Brasil não é só urbano. Nesse
trabalho de ouvir o que acontece em um município de 5 mil habitantes é
sensacional, é a possibilidade de realmente fazer diferença em relação a isso. A
rede pode influenciar numa concepção do que é a PI, o que é ter a PI como
prioridade e direito absoluto. É isso que deve guiar as pessoas que participam da
construção dos planos.” (entrevistado/a)
“(...) eu diria, para uma próxima gestão, que a gente deveria dialogar mais com a
ponta, incluir um braço onde tivesse a ponta mais ouvida. A RNPI deveria manter
o que ela conquistou, mas deveria hoje já entrar por uma camada que chegasse
mais nos educadores, nas escolas, na comunidade, fazer territórios protetores,
avançar em lideranças desse tipo.” (entrevistado/a)
“Capilaridade da RNPI é uma área de tensão, assim como existe a tensão entre
as instâncias de governança na federação. Com a constituição de 88 o
município se torna um ente federativo. Mas, na prática, ainda estamos nos
primórdios disso, dessa cooperação dos entes.”
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ARTICULAÇÃO POLÍTICA PARA INCIDÊNCIA EM POLÍTICAS
PÚBLICAS
Ação na Teoria de Mudança da RNPI
RESULTADOS

IMPACTOS

LEIS, DIRETRIZES E PROGRAMAS QUE

MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

GARANTAM OS DIREITOS DA CRIANÇA

TRADUZIDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

A RNPI tinha as seguintes metas de articulação política para incidência em políticas públicas
construídas no processo de planejamento estratégico para o período de 2018 a 2020:
1.

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

2. 10% dos municípios com PMPIs elaborados em 2019 e, 20% em 2020
3. Dois manifestos e cartas elaborados e divulgados/ano
4. Elaborar mapa de implementação e banco de boas práticas dos PMPI
5. Mapear os principais dispositivos do MLPI em âmbito Federal, em dois estados e
dez municípios de cada região do país
6. 60% dos candidatos/as a Presidência e governador, e 20% de prefeitos/as
comprometidos com metas específicas da PI

Principais ações realizadas no período de 2018 a 2021:
❖ Incidência junto ao Poder Legislativo:
▪

Revisão e atualização do Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI)
2020/2030.

▪

Presença e engajamento ativo da RNPI no Congresso Nacional e na Frente
Parlamentar Mista pela Primeira Infância - FPMPI (por meio da participação
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em reuniões estratégicas, da formulação de conteúdos em PI e de
atividades previstas na ação "Diálogo com Especialistas").
▪

Acompanhamento das agendas legislativas pertinentes com outras
organizações-membro da RNPI por meio da iniciativa “Coalizão pela
Primeira Infância no Congresso Nacional”, liderada pela Fundação Maria
Cecilia Souto Vidigal com o apoio do Sistema de Gerenciamento de
Relações Governamentais/SIGALEI.

❖ Incidência Municipal:
▪

PMPIs - Uma análise das prioridades na promoção de direitos

▪

Metodologia de reconhecimento de Boas Práticas de PI nos municípios
brasileiros

❖ Incidência focada nas eleições:
▪

Participação no Projeto Eleições e Direitos da Infância e Adolescência, do
Instituto Alana.

▪

Campanha Criança é Prioridade nas Eleições presidenciais e
governamentais de 2018

▪

Campanha Criança é Prioridade nas Eleições municipais de 2020, em
articulação com organizações parceiras e REPIs: 471 cartas compromisso
assinadas; dessas, 131 de candidatos eleitos, com monitoramento realizado
na Plataforma Observa.

❖ Pesquisas:
▪

Pesquisa PNAD COVID

▪

Pesquisa sobre concessão de prisão domiciliar a mulheres mães de
crianças, presas preventivamente

❖ Ações de posicionamento frente a pautas relevantes para a Rede:
▪

Produção de 23 notas e manifestos de janeiro de 2018 a maio de 2021.
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De que maneiras as ações de incidência da RNPI têm contribuído com a
implementação do MLPI e o avanço das leis, diretrizes, ações e programas para a
PI?

O reconhecimento do papel da RNPI no campo da Primeira Infância no
Brasil
O crescimento e a estruturação da RNPI se confundem com o crescimento e
estruturação do próprio campo da Primeira Infância no Brasil. O principal legado da RNPI
é, portanto, a própria consolidação do campo.
Ao longo de seu percurso, a RNPI fez grandes planejamentos e desenvolveu instrumentos
que são muito importantes e estruturantes para as políticas públicas de PI. O Plano
Nacional pela Primeira Infância, o Marco Legal, os Planos Municipais, Pacto Nacional pela
Primeira Infância com o poder judiciário foram alguns dos marcos para a infância no
Brasil, sempre com a liderança da RNPI.
A atuação da Rede promoveu uma expansão muito grande do tema da Primeira Infância
no Sistema de Garantia de Direitos (SGDCA) e aumentou o compromisso do Poder
Judiciário e do sistema de justiça com a primeira infância. A RNPI promoveu grandes
mudanças: fez a agenda entrar na pauta dos governos em ge ral, não só em âmbito
federal, mas estaduais e municipais. Extrapolou a questão da divulgação: foi até aqui
uma articulação promotora de ações concretas.
“Externamente (para o país), a imagem que a rede representa, a representação
social que está na mente da sociedade, das organizações, do judiciário, de um
jornalista, é a imagem de que a RNPI tem um conhecimento, está atuando, tem
papel social importante e está presente, não se pode fazer nada sem ela pois fazer
sem ela significa fazer menos do que seria sem a presença dela.” (entrevistado/a)
“A RNPI é uma das poucas redes com real capacidade de incidência e influência
em políticas e no legislativo.” (entrevistado/a)
A RNPI acontece no encontro e na ação conjunta entre os distintos setores da sociedade e
se dá nessa intersecção. É desde o início pensada para ser intersetorial e suprapartidária
para, desta forma, influenciar os diversos setores e poderes e ser capaz de incidir
politicamente pela Primeira Infância. A RNPI contribui com conhecimento especializado
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sobre Primeira Infância, composto por diversidade de olhares, baseado numa visão integral
e integrada, cuja força é proveniente do conjunto das organizações que a compõem.

A atuação da RNPI com os planos e instrumentos para Primeira Infância
As ações de articulação política para incidência da RNPI foram, no período de 2018 a
2021, estruturadas sobre algumas estratégias principais:
▪

Acompanhamento do Marco Legal da Primeira Infância (MLPI)

▪

Atualização e monitoramento do Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI)

▪

Elaboração e monitoramento dos Planos Estaduais de Primeira Infância (PEPIs)

▪

Elaboração e monitoramento dos Planos Municipais de Primeira Infância (PMPIs)

▪

Articulação com o Pacto Nacional pela Primeira Infância

▪

Articulação com Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância (FPMPI)

▪

Proposição de leis e diretrizes voltadas à Primeira Infância em parceria com
outros atores

▪

Proposição e acompanhamento de programas, projetos e/ou ações para a PI

▪

Produção e disseminação de manifestos, cartas e notas relacionados à PI

▪

Sensibilização e comprometimento de candidatos eleitorais com a pauta da PI

Como observação geral, percebemos que em âmbito federal as ações da RNPI têm sido
centrais para dar prioridade à agenda da primeira infância e têm sido efetivas na
criação de planos e políticas públicas voltadas ao tema. Já no nível municipal e
estadual, ainda que se considere que as ações da RNPI tiveram efetividade e exerceram
influência para os processos de elaboração dos PMPI, a percepção é de qu e a
capacidade de incidência da RNPI é menor. Ainda que a Rede tenha atuação nacional, a
incidência política da RNPI é mais forte e presente no âmbito federal.
“As ações realizadas pela RNPI são bastante qualificadas, mas o grande desafio é
dar capilaridade à todos municípios e estados brasileiros, uma vez que o MLPI
não é conhecido por todos ou não colocam em prática, visto que ainda temos
poucos planos municipais e apenas um estadual.” (entrevistado/a)
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“Em relação ao trabalho com o legislativo, o trabalho que é feito em âmbito
nacional deveria e poderia ser feito também em âmbitos estaduais: criar frentes
parlamentares nos estados e nas câmaras de vereadores. Pois aí a vigilância
pela legislação correta que não retroceda ou distorça as concepções é muito
importante." (entrevistado/a)
As ações de incidência voltadas a questões de âmbito nacional, como o Marco Legal da
Primeira Infância (MLPI), Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI), Pacto Nacional
pela Primeira Infância (PNPI) e Frente Parlamentar Mista pela Primeira Infância (FPMPI)
têm maior efetividade, segundo a percepção dos respondentes do questionário (tabela
13). Nesses itens mais de 50% das respostas indicam que são ações percebidas como
tendo gerado resultados.
Já as ações de incidência em nível municipal e estadual (elaboração e monitoramento
dos planos estaduais e municipais de PI) foram as que tiveram maior número de
respostas de média e de baixa efetividade, o que faz sentido, considerando o caráter
nacional da RNPI.

Tabela 13 – Avaliação da efetividade das ações de incidência política da RNPI
Grau de efetividade das ações de
incidência política da RNPI, em relação a:

Alta

Média

Baixa

efetividade efetividade efetividade

Nenhuma
efetividade

Marco Legal da Primeira Infância (MLPI)

56%

36%

8%

0%

Atualização e monitoramento do PNPI

53%

39%

8%

0%

Elaboração e monitoramento dos PEPIs

35%

40%

22%

2%

Elaboração e monitoramento dos PMPIs

36%

47%

14%

3%

49%

35%

14%

2%

56%

29%

14%

1%

44%

39%

14%

4%

Articulação e qualificação do Pacto
Nacional pela Primeira Infância
Articulação e qualificação da Frente
Parlamentar Mista da Primeira Infância
Criação de leis e diretrizes voltadas à
Primeira Infância
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Implantação de programas, projetos
e/ou ações para a PI
Produção e disseminação de manifestos,
cartas e notas relacionados à PI
Sensibilização e comprometimento de
candidatos com a PI

37%

40%

19%

3%

51%

34%

11%

4%

40%

41%

14%

5%

Chama a atenção ainda que o item implantação de programas, projetos e/ou ações da
PI teve uma porcentagem significativa de baixa efetividade (19%), enquanto a
sensibilização e comprometimento de candidatos com a Primeira Infância foi a que teve
maior número de avaliações como nenhuma efetividade.
A produção de manifestos e cartas é avaliada como tendo alta e média efetividade por
84% dos respondentes. Foi realmente significativa a quantidade de documentos
produzidos no período: 23 notas e manifestos de janeiro de 2018 a maio de 2021. Em
relação a essa estratégia, coloca-se também a pergunta sobre acompanhamento: o
que vem depois da produção e disseminação de manifestos e cartas? Qual é a
estratégia para que essa ação tenha consequência?
“Eu assino os manifestos, mas eles se esgotam em si mesmo. Não há
continuidade.” (entrevistado/a)
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Quando a pergunta foi sobre a influência exercida pelas ações da RNPI em processos
relacionados à primeira infância, novamente ganharam destaque positivo as ações realizadas
em âmbito nacional, como o MLPI e o PNPI (gráfico 16), mas também a articulação para a
construção e fortalecimento do Pacto Nacional pela Primeira Infância (gráfico 17).

Gráfico 14 – Influência da RNPI na implementação do MLPI e PNPI

Gráfico 15 – Influência da RNPI no Pacto Nacional pela Primeira Infância
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Planos Municipais de Primeira Infância - PMPIs
Os PMPIs são uma das estratégias centrais para que as ações da RNPI ganhem capilaridade
e, assim, se avance na proteção da primeira infância nas localidades. A Rede atua para
ampliar a quantidade de planos elaborados e também para imprimir qualidade a eles.
“O foco da Rede deve ser articulação política e apoio técnico, que os municípios
não têm. As organizações da Rede têm condições de fazer tudo isso, mas a Rede
precisa propiciar isso. (...) A rede tem um potencial enorme de influenciar o
campo da PI. Se pegarmos a esfera pública, a rede pode construir as prioridades.
Se pegarmos o trabalho com famílias, também. Se pegamos Sociedade Civil,
também há a capacidade de fazer isso.” (entrevistado/a)
Além de ser um instrumento importante em âmbito municipal, a elaboração do PMPI é
entendida como um processo que promove a discussão e consequente qualificação da
compreensão sobre PI, sendo por si de grande relevância.
“Os planos municipais são importantes como processo e não como produto, e
hoje eles são mais valorizados como produtos, e isso é ruim.” (entrevistado/a)
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Ao observar a efetividade das ações da RNPI em relação aos Planos Municipais de PI, a
maioria – 52% - considera que estas tiveram grande efetividade e exerceram grande
influência na quantidade (gráfico 18) e principalmente na qualidade (62%) dos PMPIs
elaborados (gráfico 19), o que é bastante interessante e provavelmente reflete o
trabalho de produção e disseminação de conhecimento sobre os planos municipais que
se dá por meio do Guia PMPI e das capacitações oferecidas pela RNPI.

Gráfico 18 – Efetividade das ações da RNPI em relação à quantidade dos PMPIs

Gráfico 16 – Efetividade das ações da RNPI em relação à qualidade dos PMPIs

84

Sensibilização e compromisso de candidatos
A Campanha Criança é Prioridade é uma ação importante que a RNPI capi taneia em
anos eleitorais, buscando formalizar os compromissos dos diversos candidatos com as
políticas e direitos da PI por meio da assinatura de termos de compromisso. É feito um
grande esforço, que mobiliza os membros da Rede Nacional e as Redes Estadua is de PI
(REPIs). Na última eleição municipal, foram assinadas 471 cartas -compromisso; dessas,
131 de candidatos eleitos.
Sobre essa estratégia de sensibilização, duas ponderações principais foram trazidas
durante a avaliação: a primeira é sobre o papel que a RNPI tem assumido na relação
com os candidatos; a segunda sobre o acompanhamento posterior à eleição dos
compromissos assumidos.
Sobre a relação da RNPI com os candidatos, apontou-se que a RNPI tem desempenhado
um papel majoritariamente de “mão única”, ou seja, apresenta suas demandas aos
candidatos e articula o compromisso deles com a pauta proposta. Nessa visão, a Rede
estaria exercendo pouco a “outra mão” do diálogo, por meio da escuta e da consulta
sobre o que os candidatos esperam ou necessitam da RNPI, se colocando à serviço da
qualificação desse sistema político.
“O que foi pedido para os candidatos na última campanha? O diálogo com os
candidatos deve ser de dupla via. O que os candidatos querem da rede?”
(entrevistado/a)
O acompanhamento dos compromissos assumidos após encerradas as eleições, junto
aos candidatos efetivamente eleitos, junta-se a outros aspectos relacionados ao
monitoramento das ações da RNPI: é necessário que seja dada continuidade a esse
acompanhamento dos candidatos, e isso demanda acompanhamento estruturado.
“Outro momento importante foi a eleição, com as cartas compromisso aos
candidatos, a RNPI nos orientou a como fazer a carta, como dialogar com os
candidatos, proceder na busca de assinaturas, fotografa r, divulgar na mídia...”
(respondente do questionário on-line)
“[É necessário] garantir uma articulação continuada, não somente nas
campanhas” (entrevistado/a)

85

“Tivemos a atualização do PNPI, com participação dos especialistas da RNPI, mas
penso que temos um caminho a percorrer no que se refere a monitoração da
implantação das políticas públicas para a PI e no acompanhamento aos
candidatos eleitos que se comprometeram com a PI.” (entrevistado/a)
“Em relação aos prefeitos: eles assinam e dizem “ah, estou com prometido com a
PI”! Mas e depois, como isso é acompanhado?” (entrevistado/a)

O contexto político e ações de articulação e incidência
No artigo “Advocacy em rede: em busca de maior impacto do investimento social
privado no Brasil”, Livia Menezes Pagotto coloca que “as redes e as coalizões de
incidência política ganham maior relevância em momentos de fragilização do tecido
político-institucional e de atuação desfavorável das organizações da sociedade civil.
(...) A inteligência coletiva das redes reunidas em torno de causas comuns tem o poder
de explorar melhor as questões em jogo, de propiciar estratégias mais efetivas de
incidência nas políticas públicas, além de envolver possivelmente tomadores de
decisão na formulação das propostas. (...) O trabalho em rede pode também
potencializar a influência política ao longo de todo o ciclo de políticas públicas –
definição da agenda, implementação e avaliação das po líticas públicas.”
As ações de articulação política para a incidência estão sempre em diálogo com o
contexto mais amplo do país. Já houve momentos anteriores em que o ambiente
político brasileiro era mais favorável ao andamento das pautas de Primeira Infâ ncia. Nos
últimos anos, em especial no período de 2018 a 2021, houve um recrudescimento das
condições desfavoráveis à garantia de direitos em geral e, dentre eles, os direitos das
crianças. O contexto macro tem impactado também as organizações da sociedade civil
e os movimentos sociais. A atuação da RNPI, desta forma, demandou muito mais esforço
e coesão no aspecto político, na tentativa de, ao menos, preservar construções e
conquistas anteriores. Parte dos membros da Rede, entretanto, ficou com a percepção
de que a atuação foi caracterizada mais por ações reativas e de resistência ao
ambiente político desfavorável, do que propositivas, dialogando com atores que não são
naturalmente próximos ou abertos às pautas da PI.
“Há sempre uma tensão entre sociedade e governo, às vezes é bem menor
quando há interesse em colocar em prática a constituição e os direitos da

86

criança e adolescente. Hoje a visão é oposta, vem se estreitando tanto, está
retornando à ideia dos anos 50. Gente que desconhece toda a construção
mundial da pedagogia da infância. Nesse momento, o diálogo não é tão fácil e
se torna muito importante a atuação de quem tem experiência no diálogo. Pés
enlameados e mãos sujas, pois estão no território e fazendo as coisas. Ao invés
de polarizar conseguimos nos aproximar de pontos comuns.” (entrevistado/a)
“A rede precisa ver os contextos adversos como um potencial, não como
submissão. É nesses momentos que a Rede precisa fazer a diferença. Não
concordo com a fala de ‘eles precisam nos chamar’. Nós precisamo s nos
oferecer! Espero acontecer e fico olhando de camarote? Ou tento fazer acontecer
e depois lido com os resultados?”
“A rede pediu alguma audiência com a 1ª dama, que faz trabalho com crianças
com deficiência? Pediu audiência com ministro da educação, da saúde, da
economia? ‘Ah, mas eles não ouvem…’. Mas é função nossa! E a Rede teria esse
poder e a condição de fazer isso! Ficamos numa posição muito reativa. Temos
que ter uma posição diferente.” (entrevistado/a)
“Não podemos brigar apenas com as políticas do governo. Temos que olhar para
as questões por outro prisma.” (entrevistado/a)
Vale notar que nesse contexto político adverso nem sempre é um exercício fácil fazer a
diferenciação entre Governo e Estado. A RNPI tem abrigado debates e dilemas internos
relativos à composição dos membros da Rede - visto que a RNPI conta com membros do
poder público -, origem de recursos, posicionamentos públicos e estratégias de
incidência como reflexo desse contexto.
“A Rede sempre foi pensada para ser intersetorial e fazer o advocacy para a PI.
Em nenhum momento ela foi pensada para ser uma rede do 1º, 2º ou 3º setor, e
sim ser intersetorial para influenciar os diversos setores” (entrevistado/a)

A necessidade de monitoramento
A importância e necessidade de acompanhar de forma estruturada e planejada as
diversas ações da RNPI foi um aspecto trazido por todos os públicos escutados em
relação a praticamente todas as linhas de ação da rede. Há necessidades específicas
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para cada ação, certamente. Quando o tema é a articulação política para incidência, a
ideia de monitorar tem duas dimensões: acompanhar os vários momentos do processo
de incidência em si, mas também construir os indicadores e critérios que permitem
acompanhar o avanço dos planos e políticas, tecnicamente.
“Para que o Plano Nacional da PI possa ser lei, ele precisa avançar, ter
indicadores claros. Precisamos conseguir medir certos aspectos colocados
no plano.” (entrevistado/a)
“Reconheço as articulações com frentes parlamentares, articulação com o
judiciário, conquista do marco legal para a PI e atuação massiva da rede para essa
conquista. Temos que cuidar agora do monitoramento.” (participante grupo focal)
“Monitoramento e controle social são aspectos que precisam ser cuidados com o
enfraquecimento dos conselhos… O próximo passo deveria ser como amarrar os
planos em termos de execução e desdobramentos em políticas públicas. Qual
seria a ação prioritária? Que plano pode ser elaborado para avançar nesse
sentido? Isso pode ajudar a propor práticas mais eficientes em termos de
exequibilidade.” (participante grupo focal)
“Precisamos avançar em como reverter nossas elaborações para a ponta e como
avançar no monitoramento das ações.” (participante grupo focal)
“Temos notícias de poucos municípios em que as ações seguiram. Mas temos
falado da outra parte: como a RNPI vai monitorar a implantação dos planos e
das políticas públicas? Temos todo esse movimento de construção dos planos,
que é fundamental e precisa se manter, mas em paralelo precisamos ir
monitorando.” (participante grupo focal)
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REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO
Ação na Teoria de Mudança da RNPI
RESULTADOS

IMPACTOS

MAIOR COBERTURA DE QUALIDADE DA MÍDIA

POPULAÇÃO MAIS BEM INFORMADA SOBRE O

SOBRE O TEMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA

TEMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA

A RNPI tinha as seguintes metas de realização de campanhas de comunicação
construídas no processo de planejamento estratégico para o período de 2018 a 2020:
1.

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

2. Atualizar, alimentar e disseminar informações da PI e RNPI nas mídias sociais, site
e plataforma EAD.
3. Contatar regularmente a imprensa.
4. Articular os comunicadores das organizações da RNPI.
5. Mapear 30 novos jornalistas em PI e disponibilizar o Mailing list no site da RNPI.
6. Elaborar seis pautas especiais/ano.
7.

Realizar cinco oficinas de ½ período no tema da PI nas principais redações (FSP,
Estado de SP, O Globo, Valor Econômico, Correio Braziliense).

8. Realizar dez oficinas, em dois estados de cada região brasileira, com jornalistas
das diversas mídias (rádio, TV, Jornal, mídias sociais).
9. Elaborar um Guia de Referência na PI para cobertura jornalística e distribuir 1.500
cópias e pdf on-line.

Principais ações realizadas no período de 2018 a 2021
❖ Campanhas, redes e instituições monitoradas e avaliadas:
▪

Campanha Criança é Prioridade nas Eleições presidenciais e governamentais de
2018

▪

Campanha Criança é Prioridade nas Eleições municipais de 2020

▪

Série especial sobre primeira infância no contexto da pandemia: volta às aulas.
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▪

Série de 12 artigos jornalísticos publicados em diversos meios de comunicação
sobre crianças com o objetivo de conhecer a situação dos menores refugiados no
Brasil.

▪

30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil – série de 10 vídeos
produzidos pela SE-ANDI/RNPI.

▪

Mobilidade urbana para gestantes e puérperas no âmbito das Cidades
Sustentáveis (em fase de produção).

▪

Lançamento da Análise de mídia 2018 e 2019, na página da ANDI no YouTube.

▪

Webinários (disponíveis no site da RNPI e ANDI):

▪

o

Lançamento online da Plataforma Observa;

o

Lançamento PNPI 2020 - 2030;

o

Lançamento Guia PMPI - 4a edição;

Elaboração de notas técnicas e de denúncia

❖ Boletins produzidos e publicados:
▪

37 boletins eletrônicos mensais RNPI – Jan/20 a Mai/21.

▪

527 notícias publicadas no site RNPI (entre 2018-2021).

❖ Comunicadores das organizações da RNPI articulados:
▪

Guia para jornalistas sobre a cobertura de Justiça e Primeira Infância

▪

Webinário com jornalistas de educação que reuniu 3 mil pessoas em uma
parceria da RNPI com a Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca) sobre
educação infantil e em tempos de Covid.

▪

Webinário “Como está a educação infantil no meio da pandemia Covid -19?”

▪

Webinário “Justiça Começa na Infância” - com Alana, RNPI e Open Society
Foundation - unindo alguns países para discutir o tema: o judiciário e a primeira
infância no Brasil;

▪

Webinário para jornalistas latino-americanos (Fundación Horizonte
Ciudadano/Chile).

▪

Lançamento da Análise de Mídia e Diplomação de 22 Jornalistas Amigos da
Criança (JACAs).
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❖ Presença na mídia:
▪

8 entrevistas: Natura, NCPI, United Way, BvLF, Folha de SP e Evaluation Globe,
rádio Tipiti e programa Conexão Futura.

▪

83 matérias sobre Plataforma Observa entre reportagens originais e
reproduções.

▪

6 matérias sobre PNPI publicadas.

▪

Uma matéria sobre Ensino Domiciliar.

▪

Spots de rádio sobre PI em geral

❖ Cadastros atualizados, novos jornalistas mapeados e mailing list disponibilizado:
▪

291 jornalistas capacitados e treinados.

▪

243 radialistas capacitados em oficinas nas 5 regiões do país.

▪

Organização e disponibilização de lista de contatos Imprensa/Sociedade Civil.

Em que medida as ações de comunicação da RNPI favoreceram uma maior
cobertura (quantidade e qualidade) sobre o tema PI?
As campanhas de comunicação são uma estratégia central da RNPI por articularem
vários outros eixos de atuação: disseminação de conhecimento, capacitação,
mobilização e articulação política para a incidência. Há ainda uma dimensão essencial
da comunicação no que diz respeito à relação interna entre os membros da rede e
também à relação da RNPI com outras redes e coalizões. É, dessa forma, uma linha de
ação bastante estruturante.
“As campanhas são essenciais. A produção de material que possa ser usado pelas
organizações da RNPI é muito importante.” (respondente do questionário on-line)
É grande o reconhecimento de que a comunicação foi uma marca da ANDI frente à
Secretaria Executiva da Rede, com produção e disseminação de bons conteúdos, e
ampliação da presença do tema e da própria RNPI na mídia.
“A ANDI é uma organização do campo da comunicação e fez ações importantes
nessa área. Melhoria do site, criação do observatório, contato com maior
diversidade de públicos.” (participante de grupo focal)

91

“Foi a marca mais característica da ANDI, boletins e site são bons e úteis."
(entrevistado/a)
“A rede está se profissionalizando, eu ousaria dizer. Hoje ela está organizada, tem
investido e funcionado muito bem na parte de comunicação.” (entrevistado/a)
A percepção de boa parte do público consultado é de que informações sobre PI estão mais
presentes e acessíveis à sociedade e mais qualificadas. As respostas ao questionário on line de membros e não-membros indica que 99% concordam (67% plenamente e 32%
parcialmente) com a afirmação “informações sobre PI estão mais presentes e acessíveis à
sociedade” (gráfico 20). E, segundo o gráfico 21, os mesmos 99% reconhecem o aumento de
qualificação das informações (63% plenamente e 37% parcialmente).

Gráfico 17 – Qualificação de informações sobre PI

O entendimento é de que as ações da RNPI contribuíram para esses resultados de
ampliação da quantidade e do acesso a informações sobre PI à sociedade e às
melhorias na qualidade das informações disseminadas. No que se refere ao aumento na
quantidade de matérias e notícias veiculadas, 55% consideram que as ações da RNPI
contribuíram muito, propiciando um grande aumento na quantidade de matérias e
notícias veiculadas, enquanto 36% consideram que contribuíram o suficiente,
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propiciando um aumento discreto na quantidade de matérias e notícias veiculadas
(gráfico 22).

Gráfico 19 – Contribuição das ações da RNPI para o aumento da
quantidade de matérias sobre PI

Gráfico 18 – Presença e acessibilidade de informações sobre PI
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No que se refere às mudanças na qualidade das informações, 50% consideram que as
ações da RNPI no eixo campanhas de comunicação contribuíram muito, mudando
significativamente a qualidade das matérias e notícias veiculadas; enquanto 39%
consideram que contribuíram satisfatoriamente, propiciando mais qualidade nas
matérias e notícias veiculadas (gráfico 23).

Gráfico 20 – Contribuição das ações da RNPI para o aumento da qualidade
de matérias sobre PI

Aproveitamento das ações de comunicação pela própria RNPI
Ainda que parte significativa das ações de comunicação tenham sido executadas pela
própria Secretaria Executiva, a efetiva disseminação e aproveitamento das campanhas
e estratégias só é potencializada quando há engajamento dos demais membros.
“Importante que as campanhas de comunicação da Rede possam contar com
maior aderência de outras organizações-membro da RNPI que não sejam tão
conhecidas e atuantes também para aumentar a participação e
engajamento.” (participante grupo focal)
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Quanto à capacidade da RNPI em articular e potencializar comunicação dos membros
da rede; 32% consideram ótima, julgando que a rede teve capacidade de articular e
potencializar grande parte das ações de comunicação dos membros da Rede; enquanto
41% consideram boa, totalizando 73% de avaliações positivas entre os respondentes que
consideraram ter informações suficientes para responder a esta pergunta (gráfico 24).

Gráfico 21 – Capacidade da RNPI em articular e potencializar a
comunicação

Os respondentes reconheceram que as ações de comunicação articuladas pela RNPI
resultaram principalmente, para eles individualmente e para suas organizações, em
ampliação do interesse pelo tema da Primeira Infância, ampliação do compromisso e
engajamento com as questões relacionadas à PI, aumento da capacidade de
compreender e acompanhar as discussões e conteúdos específicos relacionados à PI e
para o maior conhecimento sobre o campo da Primeira Infância, suas questões centrais,
atores relevantes, políticas, instrumentos e legislações vigentes, processos em
andamento etc. (tabela 14).
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Tabela 14 – Resultado das ações do eixo de comunicação desenvolvidas e articuladas
pela RNPI para os respondentes e suas organizações
Resultados

Respostas*

Maior interesse pelo tema da Primeira Infância

59

Maior compromisso e engajamento com as questões relacionadas à
Primeira Infância
Maior capacidade de compreender e acompanhar as discussões e
conteúdos específicos relacionados à Primeira Infância

62

61

Maior conhecimento sobre o campo da Primeira Infância (questões
centrais, atores relevantes, políticas, instrumentos e legislações vigentes,
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processos em andamento etc.)
Maior repertório técnico para atuar no campo da Primeira Infância

54

Maior capacidade de articulação das Organizações em ações e projetos

36

* Múltiplas respostas eram aceitas

A comunicação é uma estratégia transversal aos demais eixos de ação da RNPI. Além de
ter objetivos e metas próprias, está também à serviço das ações de incidência,
disseminação de conhecimento, articulação de redes e capacitação, somado ao papel
interno de garantir a circulação de informações entre os membros da rede. Essa
dimensão da comunicação da RNPI está, portanto, relacionada à clareza de pautas,
temas estratégicos e focos da atuação da rede a cada período.
“Temos que avançar, principalmente na atual conjuntura. Como a RNPI é uma
rede composta de redes, tem que melhorar a agenda prioritária. Deixar muito
clara a principal pauta para o biênio. Ainda sabendo que é um planejamento
dinâmico e que o contexto traz surpresas. Teria que focar mesmo em alguns
temas e esse foco acordado deveria entrar como pauta prioritária em todos os
membros, independente de área de educação, saúde, etc. Não ter isso dispersa o
foco da comunicação, do advocacy, da mobilização. A rede toda deveria
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trabalhar simultaneamente. Acho que falta esse passo. Do ponto de vista
comunicacional deveríamos melhorar isso.” (entrevistado/a)
Foi realizado pela Secretaria Executiva um grande levantamento e análise sobre a cobertura
de temas da primeira infância realizada pela mídia brasileira. A pesquisa quanti-qualitativa
monitorou a cobertura de 35 veículos noticiosos brasileiros, 31 jornais e quatro revistas,
impressos e online, ao longo de 2018 e 2019. O estudo teve como objetivos a construção de
conhecimento sobre o campo jornalístico e, principalmente, incidir sobre o próprio cotidiano
das redações. A análise de mais de três mil matérias mostrou que a cobertura sobre a
primeira infância se concentrava em três temas principais: saúde, violência e educação
infantil. Esse tipo de pesquisa pode contribuir fortemente com o amadurecimento de
estratégias de incidência na área da comunicação. Outra estratégia é o trabalho com os
Jornalistas Amigos da Criança – JACs como caminho para potencializar ainda mais as
ações da Rede, assim como a qualificação dos canais da RNPI nas redes sociais, que são
cada vez mais centrais para a comunicação de causas.
“Falta de "colocar a voz no trombone" e articular melhor as notícias nas mídias
em geral, através do Jornalistas Amigos das Crianças que é uma excelente
iniciativa e que precisaria ser bem mais ‘contundente’”. (respondente do
questionário on-line)
“A Rede precisa investir em outros meios como Facebook e Instagram.”
(entrevistado/a)

Acessibilidade e inclusão
A questão da acessibilidade na comunicação aparece na avaliação em diversos
momentos. É apontada como uma temática que deveria ser incorporada às discussões
sobre direitos e políticas públicas para a PI e surge também como uma necessidade de
ser incorporada nas práticas da RNPI.
“No item diversidade considero que há muito a avançar em relação ao tema
comunicação acessível.” (respondente questionário on-line)
“[é necessário] implementar acessibilidade na comunicação da RNPI.”
(respondente questionário on-line)
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Gráfico 22 – Acessibilidade dos eventos e materiais da RNPI

Os eventos e materiais produzidos e/ou disseminados pela Rede foram considerados
razoavelmente acessíveis por 50% dos respondentes (gráfico 25), plenamente acessível
por 25% e pouco acessível por 21%, demonstrando o quanto é uma temática e uma
capacidade a ser incrementada internamente. Uma vantagem que pode ser
aproveitada é o fato da Rede contar com membros que se dedicam à pauta da
inclusão, podendo trazer o olhar especializado sobre o assunto.
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CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO CAMPO DA PRIMEIRA
INFÂNCIA
Ação na Teoria de Mudança da RNPI

RESULTADOS

IMPACTOS

CORPO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

CAMPO DA PRIMEIRA INFÂNCIA FORTALECIDO

PARA ATUAR PELA PRIMEIRA INFÂNCIA

COM PROFISSIONAIS MAIS QUALIFICADOS

As seguintes metas para a ação de capacitação de profissionais do campo da primeira
infância foram construídas no planejamento estratégico do período de 2018 a 2021:
1.

Elaborar três turmas EAD

2. Capacitar 300 participantes/ano via plataforma EAD
3. Plataforma EAD revisada e adaptada

Principais ações realizadas no período de 2018 a 2021
❖ Cursos EAD
▪

Curso sobre Plano Municipal de Primeira Infância: 5 edições ofertadas, 651
pessoas certificadas.

▪

Curso de elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância para gestores e
gestoras de municípios, inclusive para mandatários que assinaram Termo de
Compromisso do Projeto Criança é Prioridade durante processo eleitoral 2020.

❖ Realização de oficinas:
▪

10 oficinas com foco na primeira infância junto a 4 comunidades de Fortaleza,
com 151 pessoas foram capacitadas e certificadas.

▪

Realização de oficinas para radialistas nas cinco regiões brasileiras, com
participação de 243 radialistas.
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❖ Parceiras com universidades
▪

Disciplina sobre mídia e direitos da criança e adolescente (incluindo temas de
Primeira Infância) executada de forma online na Universidade de Brasília e
Universidade Federal do Piauí

Em que medida as capacitações oferecidas pela RNPI e/ou desenvolvidas c om
a participação da RNPI têm qualificado a prática dos profissionais que atuam
no campo da PI?
As capacitações ofertadas pela RNPI são ações que envolvem, além da Secretaria
Executiva da rede, outros membros da RNPI em seu desenvolvimento e realização,
permitindo que se articulem e se tornem acessíveis os conhecimentos especializados e
expertises de organizações e pessoas que compõem a comunidade de membros. São,
assim, importantes oportunidades de trabalho conjunto dentro da própria Rede.
A qualidade dos cursos e oficinas, tanto no que diz respeito ao conteúdo, quanto ao
método, é reconhecida. Em termos de relevância para os membros da rede, o curso para
jornalistas/comunicadores/profissionais de mídia e o Curso EAD de elaboração dos PMPIs
foram as principais ações de capacitação oferecidas pelas RNPI em termos de relevância.
“[A RNPI] proporciona uma boa oferta de formações.” (respondente do
questionário on-line)
“São capacitações que de fato ampliam significativamente os conhecimentos
referentes à primeira infância.” (entrevistado/a)
“Destaco o trabalho com os jornalistas, as oficinas foram muito importantes e
temos conseguido mobilizar profissionais de mídia para os nossos eventos”
(respondente do questionário on-line)
“A formação para os comunicadores foi muito boa e importante!” (respondente
do questionário on-line)
“Entre as conquistas nesse período está a construção do conhecimento sobre PI:
curso junto ao CNJ, cursos de planejamento para PI, desenvolvimento infantil e
planos para PI, no sentido de debater com as pessoas e firmar novos líderes em
território nacional.” (entrevistado/a)
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Os cursos fazem diferença para quem participa, realmente capacitam. Alguns ex -cursistas
conseguem dar exemplos concretos do que percebem como resultado dessa participação.
“Maior desafio para a implantação de políticas públicas é a falta de
conhecimento sobre primeira infância.” (entrevistado/a)
“Estou como técnica pedagógica do município de Paripueira/AL E no currículo
que elaborei para a educação infantil propus variados fazeres ligados ao
desenvolvimento da primeira infância. Inclusive lancei a proposta de ser
instituída uma semana municipal pela primeira infância.” (respondente do
questionário on-line)
“Participar do curso de elaboração do PMPI foi muito agregador à minha área de
atuação. À partir de minha participação houveram mais três colegas que
também fizeram o curso. À partir da participação no curso, estamos desenhando
coletivamente estratégias para a elaboração do Plano Municipal.” (respondente
do questionário on-line)
A capacitação não está restrita aos cursos oferecidos: a participação dos membros nos
espaços internos da RNPI os capacita e qualifica suas práticas profissionais. Aqui
evidencia-se um aspecto importante relacionado ao engajamento dos membros com a
própria rede: além da participação fortalecer e qualificar a RNPI como um todo e todas
as ações que realiza, os membros incrementam seus conhecimentos e capacidade de
atuação no campo da PI. Há, portanto, o benefício e o ganho conjunto decorrente da
participação e do engajamento dos membros com a RNPI.
“Participei do curso de elaboração dos PMPIs, tenho participado das assembleias
gerais, seja como representante de alguma instituição seja como amigo da rede,
tenho abraçado as ações que a SE tem encampado, levo a RNPI aos eventos. A
RNPI qualificou minha atuação como conselheiro tutelar.” (entrevistado/a)
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Tanto membros quanto não membros da rede identificam que os cursos contribuem
para a ampliação do conhecimento sobre o campo da PI, compreensão da importância
da agenda da PI e oferecem instrumentos aos profissionais para atuarem com mais
qualidade com a temática (gráfico 26).

Gráfico 23– Resultados após capacitações oferecidas pela RNPI

No período de 2018 a 2021 foram realizados eventos formativos em formatos muito
diversos: webinários, lives, vídeos, eventos on-line. Essa diversificação de formatos é
bem-sucedida, podendo ser considerada uma inovação, e deve ser ainda mais
explorada e qualificada. Outra demanda é a oferta de capacitações à sociedade em
geral. Da mesma forma, as ações relacionadas às universidades foram importantes e
com bom resultado, mostrando a importância de serem ampliadas.
“Acho que a RNPI fomenta bastante essas oportunidades de formações pequenas,
em temas específicos, gosto muito desse formato, porque no mundo digital que
vivemos, quando a gente olha para uma coisa que tem um espaço curto, ela
parece que cabe dentro da gente.” (respondente do questionário on-line)
“Teve uma ação relacionada às universidades que foi importante, iniciativa legal
de muito bom resultado e que pode ser melhor aproveitada/ampliada. Isso junto
com as capacitações para os planos.” (entrevistado/a)
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“Na pandemia aprendemos que podemos fazer boas formações com uso da
tecnologia.” (entrevistado/a)
“Temos que avançar também os aspectos de formação/capacitação dos
profissionais e como levar o que produzimos para um público maior, sociedade
em geral.” (entrevistado/a)
Assim como nos demais eixos, surge aqui a questão do monitoramento das ações. Seria
importante conhecer mais sobre como os conhecimentos adquiridos por meio das
capacitações são empregados e estão contribuindo para o avanço da consolidação do
campo da Primeira Infância.
“As capacitações estão formando multiplicadores, mas pouco se sabe do quanto
esses multiplicadores estão fazendo os assuntos chegarem à vida das pessoas.”
(entrevistado/a)

103

INSTITUCIONAL
A Teoria de Mudança da RNPI não traz a dimensão instit ucional, o que é comum neste
modelo de representação, na qual se articula a narrativa das ações, resultados e
impactos. O planejamento estratégico construído para o período de 2018 a 2020
também não tem uma seção que detalha metas e ações institucionais. D esta forma,
para fins desta avaliação, consideramos os compromissos assumidos pela RNPI nos
projetos apresentados à Fundação Bernard van Leer e à Porticus, nos quais constavam
diversas ações de natureza institucional.

Principais ações realizadas no período de 2018 a 2021
❖ Regimento interno revisado, atualizado e aprovado por unanimidade na AGO
RNPI - Dez/2020.
❖ Assembleias realizadas nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021.
❖ Articulação das CT, GTs e REPIs
▪

08 Grupos de Trabalho estiveram operantes no período: Brincar; Proteção e
Prevenção às Violências; Educação Infantil; Participação Infantil; Cultura;
Saúde; Planos Municipais Pela Primeira Infância (PMPI); Homens pela Primeira
Infância.

▪

4 Grupos de Trabalho foram criados: Flor da Resistência, Planejamento
Estratégico, 2022-2025; Site RNPI; e Comissões Temáticas e Grupos de
Trabalho.

▪

01 Comissão Temática Covid e Primeira Infância criada.

❖ Captação de recursos
❖ Representação institucional em eventos
❖ Elaboração do Relatório 4 anos SE - ANDI
❖ Elaboração do Planejamento Estratégico 2022-2025
❖ Avaliação da RNPI
❖ Realização de momentos formativos
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❖ Revisão do site da RNPI

Em que medida as dinâmicas e estruturas institucionais da RNPI no período
2018-2021 fortaleceram e/ou fragilizaram a Rede?
Conforme apresentado anteriormente, ainda que o intervalo abarcado por este trabalho
coincida com o período em que a ANDI esteve como representante da Secretaria
Executiva da RNPI, esta não é uma avaliação da sua gestão e sim uma visão ampla da
RNPI como um todo. Sabemos, porém, que os limites entre a avaliação das dinâmicas
institucionais resultantes da relação entre o conjunto de membros que compõem uma
rede e um julgamento do mérito e das capacidades de quem esteve à frente do papel
executivo no período são tênues. Por isso a importância de ressaltar que os resultados
dessa avaliação tendem a revelar, principalmente, o que resulta dos processos,
dinâmicas e ações da Rede como um todo.
Em diversos momentos do processo avaliativo a seguinte questão emergiu: “a quem
estamos nos referindo quando falamos da RNPI?” . Nossa compreensão é que, mais do
que uma necessidade de resposta definitiva, essa pergunta tem um caráter recorrente
e, portanto, de desenvolvimento, devendo ser constantemente revisitada por meio das
importantes reflexões que ela suscita para a Rede.
Conforme colocado no início desse relatório, “as redes são tanto um meio como um fim e
assim as mudanças internas são tão relevantes como as externas. Para ser eficiente,
eficaz e ter um valor para seus membros a rede necessita se fortalecer e se desenvolver”.
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Estruturas formais e serviços da RNPI
A RNPI foi concebida e vem sendo regida por princípios que a mantém como uma rede
de compromisso à participação, intersetorial, diversa, democrática, horizontal,
colaborativa, de compartilhamento, que respeita a autonomia de seus membros, exerce
a disseminação de conhecimento. A Rede tem mantido esses princípios e segue aberta
à adesão de organizações do setor público, privado, sociedade civil, academia,
organismos multilaterais e outras redes, além de pessoas físicas (os amigos da rede).
Os respondentes do questionário on-line, em sua grande maioria, avaliam que a RNPI
vem honrando os princípios que a regem (gráfico 27).

Gráfico 24 – A RNPI em relação aos seus princípios

De modo geral, a condução dos processos de estruturação jurídica e organizacional da
RNPI foi bem avaliada pelos membros da Rede, preponderando todos os aspectos a
percepção de que foi muito boa ou boa (sempre acima de 80% na somatória),
respondendo às expectativas (gráfico 28).
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Gráfico 25 – Processos de estruturação jurídica e organizacional da RNPI

O cumprimento do calendário institucional, a revisão do regimento interno e a
elaboração do planejamento estratégico 2018-2021 foram os itens mais bem avaliados
no âmbito da estruturação jurídica e organizacional da RNPI.
A elaboração de um plano de sustentabilidade para a Rede e a criação de uma est rutura
de monitoramento e avaliação de suas ações foram os itens que tiveram mais avaliações
medianas, ainda que a maioria das pessoas tenha considerado como muito boa ou boa a
condução desses processos e 20% das pessoas que responderam ao questionário onl ine
disseram não ter informações suficientes para responder sobre o assunto.
Percebe-se que os serviços e conteúdos produzidos pela RNPI têm uma avaliação
positiva pelos membros da Rede, destacando-se positivamente a atualização e
publicação do PNPI e a revisão e publicação do Guia para elaboração de PMPI, ambos
com avaliações de 95% entre muito boa a boa. Os itens que tiveram avaliação mais
crítica foram as ações contínuas de comunicação e a atualização do site e redes sociais
da RNPI (gráfico 29).
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Gráfico 26 – Serviços e conteúdos produzidos pela RNPI

Menos de 10%, em média, disseram não ter informações suficientes para responder
sobre os serviços e conteúdos produzidos pela RNPI, reforçando a percepção de que as
ações da Rede voltadas para o mundo são mais conhecidas e acompanhadas pelos
membros, do que as questões e relações internas.

Composição da RNPI e instâncias de participação
A rede é um ser coletivo e é, assim, o resultado de cada um que a compõe e do que é
realizado pelas pessoas que participam de suas diferentes instâncias com
responsabilidades e atribuições específicas. A recente revisão do Regimento Interno foi
uma oportunidade para revisitar e repactuar regras e espaços de participação e
estruturas de gestão e funcionamento da rede.
“Trabalhar como rede sempre pareceu o desafio maior e também o que traria
uma mudança qualitativa. Desde o início estudamos muito sobre redes, o que
são, como se constituem, o que favorece essas dinâmicas de
corresponsabilidade. Não sei se mantivemos isso de forma tão consciente desde
o início. Há sempre um risco com o crescimento, a quantidade faz perder a
qualidade. Democratização demais causa perda de qualidade.” (entrevistado/a)
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Os grupos de trabalho (GTs) foram redefinidos e passaram a ser espaços que
consideram expertises e especificidades para contribuir para o avanço de certas
questões importantes para a Rede. Têm assim um tempo para acontecer, tarefas mais
definidas e produtos a entregar. As Comissões Temáticas (CTs) passaram a ser os
espaços de duração mais longa, organizadas em torno de um e ixo intersetorial ou
transversal no qual as diferentes organizações com suas visões são convidadas a
contribuir. Os GTs e CTs são espaços abertos à participação nos quais temas e questões
relevantes para a RNPI e para a PI são trabalhadas. Ainda assim, a p articipação é
aquém do esperado e os membros que não participam diretamente têm baixa adesão
aos pedidos, solicitações e convites feitos pelos grupos e comissões.
“Quando pensamos nos GTs pensamos em espaços que tenham suas expertises
e especificidades, que contribuem para o avanço de certas questões
importantes para a Rede.” (entrevistado/a)
A RNPI conta hoje com mais de 250 membros de todas as regiões do país e dos diversos
segmentos previstos no regimento interno, distribuídos conforme o gráfico 30: 55% dos
membros são do Sudeste, sendo o Nordeste e o Centro Oeste as regiões que na
sequência contam com mais membros.

Gráfico 27 – Membros da RNPI por região
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Cerca de metade dos membros são provenientes de organizações da sociedade civil
(51%), 16% do setor privado e 15% do poder público . Dos membros restantes, 9% são
representantes de instituições de educação superior, 6% de outras redes de
organizações e 2% de organismos multilaterais (gráfico 31).

Gráfico 28 – Membros da RNPI por segmento

Participação e engajamento
A RNPI cresceu em quantidade de membros nos últimos anos e conta hoje com muitas e
diversas organizações. Poucas – cerca de 30 organizações, segundo os membros
escutados - são realmente atuantes. As demais são na maior parte do tempo observadoras
e omissas no que diz respeito às necessidades de participação da própria Rede.
Essa percepção, bastante presente nas entrevistas e grupos focais, é de certa forma
representada nas respostas do questionário on-line, conforme o gráfico 32. A pergunta
pedia para que cada pessoa autoavaliasse sua própria participação nos diferentes
âmbitos da Rede. Segundo os respondentes, todos membros da Rede, 40% têm
participação muito forte nos espaços de governança da RNPI, 31% nos GTs e CTs e 32%
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nas iniciativas externas. Uma parcela significativa autoavalia que tem envolvimento
fraco ou muito fraco, chegando a 44% em relação à participação nos GTs e CTs.

Gráfico 29 – Grau de envolvimento com a RNPI

É importante que os membros da Rede se conheçam e façam conhecidas suas
concepções e posicionamentos, sem a intenção de apenas criar consensos ou
neutralizar diferenças, mas sim para fortalecer a capacidade de composição.
“É preciso saber quem é quem, quem está ali, quem está pensando o quê. Se
você tem uma determinada concepção, quer passar uma determinada ideia, é
importante saber que há pessoas que são contra. A rede é esse conjunto de
organizações que são díspares de forma enorme.” (entrevistado/a)
Uma parcela dos membros mais atuantes considera necessário rever quem faz parte da
Rede, por meio dos processos de filiação e renovação de vínculo, ou encontrar uma
forma de fomentar a participação das organizações mais silenciosas. Da forma como
está, a RNPI segue como um importante espaço de troca e contribuição e necessitando
maior engajamento dos seus membros nas ações da RNPI.
A participação efetiva encontrada em um grupo menor de organizações gera, ao
mesmo tempo, a carência da participação dos demais, a sobrecarga sobre quem
participa e a concentração de poder. As instâncias de orientação (Grupo Diretivo) e de
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coordenação (Secretaria Executiva) são muito demandadas e as organizações mais
presentes têm suas vozes mais escutadas por estarem mais presentes nos espaços que
são abertos a todos os membros.
A falta de participação efetiva de vários membros é um dos fatores que geram
concentração de poder nas organizações mais atuantes na RNPI, o que parece
contribuir para certa desarticulação e frouxidão entre os elos da rede, ou ainda num
certo conforto das demais organizações, que acabam se acomodando neste padrão
de participação esporádica restrita a momentos formais previstos em regimento,
como por exemplo as assembleias ordinárias
“Alguns membros esperam que a Rede ajude mais à sua organização, esperam
que a Rede ajude com recursos financeiros e não é isso, a fun ção da rede não é
captar recursos para os membros. A causa é coletiva. É fundamental que isso se
mantenha para que não se desvirtue a missão da rede.” (entrevistado/a)
No que concerne às relações internas da RNPI, a percepção dos membros da Rede
ficou bem equilibrada entre muito boa e boa, de um lado, mediana e ruim, de outro. Em
comparação com os demais eixos da avaliação e mesmo com outros aspectos do eixo
institucional, o âmbito das relações internas foi um dos que apresentou piores
resultados (gráfico 33).

Gráfico 30 – Avaliação das relações internas da RNPI
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Os itens melhor avaliados foram o contato entre Secretaria Executiva e Grupo Diretivo,
com 52% considerando muito boa, e a continuidade da articulação com os
comunicadores da Rede (46% de muito boa). Os itens menos bem avaliados foram a
articulação com as REPIs (50% entre mediana e ruim) e conh ecer melhor as
Organizações membros da RNPI e as REPIs, com 37% de mediana e ruim (gráfico 34). Em
média, mais de 25% das pessoas alegaram não ter informações suficientes para
responder a este item.

Gráfico 31 – Avaliação das relações externas da RNPI

Já no âmbito das relações externas (gráfico 34), de modo geral a percepção dos
membros da Rede que responderam ao questionário online foi majoritariamente
positiva. O item melhor avaliado foi a intensificação do contato com a imprensa, com
62% considerando uma ação que superou as expectativas.
Os itens com maior porcentagem de avaliação mediana e ruim são aqueles
relacionados às parcerias nacionais e internacionais, seja o estabelecimento de novas
parcerias, seja a articulação com as parcerias já existentes. Assim como no âmbito das
relações internas, aqui a média de pessoas que disseram não ter informações
suficientes para avaliar esse item ficou em 25%.
A diversidade de pessoas e organizações demanda uma gestão política interna e
externa da Rede, de forma a responder aos seus vários membros, havendo ou não
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unanimidade em torno das questões diversas, mantendo o respeito ao que é o objetivo
da RNPI: promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos de crianças até seis anos
A gestão política é exercida por todos os membros, de formas diferentes. Há pessoas
ligadas à RNPI desde o início e outras recém-chegadas, assim como membros com
experiências, conhecimentos e práticas amplamente reconhecidas no campo da
primeira infância atuando conjuntamente com membros detentores de conhecimentos
e referenciais mais específicos. São pessoas que acompanham as temáticas, dão sinais
de alarme e disparam as mobilizações.
Sabe-se que muitas organizações da Sociedade Civil e movimentos sociais se
desestruturaram frente ao contexto político, à redução de financiamento e à dificul dade
de captação de recursos, além do impacto emocional das adversidades políticas e da
pandemia sobre as lideranças das organizações. Esses fatores contribuíram para o
enfraquecimento da participação social em geral e especificamente na RNPI, já que
muitas organizações priorizaram necessidades próprias em detrimento dos demais
espaços de atuação.

Comunicação interna
A comunicação interna é um aspecto fundamental para garantir coesão, transparência
e promover a participação e o engajamento. Há uma percepção de que essa
comunicação passou uma “formalização”, necessária por um lado, pois aportou
profissionalismo e qualidade, e talvez excessiva por outro, gerando perda de
socialização entre os membros.
“A questão da comunicação interna é fundamental e deve representar a linha de
ação da coordenação e tem que ser de certa forma o guia, a fonte de
informação do que os membros da rede precisam saber. Precisa de
regularidade, constância, informando as pessoas do que está acontecendo, dos
perigos em curso, dos direitos que podem ser suprimidos e do que precisamos
nos mobilizar. Acho que o Cecip e a Andi fizeram isso. A Andi estando em Brasília
pôde fazer isso muito bem. A questão é que hoje há tanta informação! Tem um
cuidado com isso.” (entrevistado/a)
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“Acho que perdemos em comunicação interna, temos um WhatsApp da Rede
mas não é coordenado pela SE, surgiu após uma assembleia. Poderia ser melhor
aproveitado.” (participante de grupo focal)
“Esse nosso grupo de WhatsApp é o único canal de comunicação entre a rede
como um todo. Se não fosse isso, não ficaríamos sabendo de muita coisa,
receberíamos só a comunicação das coisas já decididas… da mesma forma que
é a dinâmica da política nacional.” (participante de grupo focal)
Os diversos esforços de promoção da comunicação interna liderados pela Secretaria
Executiva parecem não ser suficientes para garantir que ela aconteça satisfatoriamente.
Muitos membros não se consideram bem-informados, como pudemos observar nas
respostas ao questionário on-line, com muitas respostas “não tenho informação
suficiente”. Isso é corroborado por depoimentos de que as informações e documentos
são circulados internamente e ainda assim é frequente o pedido por informação e a
alegação de desconhecimento dos processos internos, mesmo q ue tenham sido
comunicados. Há também a sensação de excesso de informação, principalmente no
grupo de e-mails geral da Rede. É difícil diferenciar o que se trata de uma falha no fluzo
de comunicação interna do que é proveniente do baixo engajamento dos mem bros com
a vida institucional da Rede, visto que são processos intrinsecamente relacionados.

Planejamento da RNPI e processos institucionais
A RNPI viveu processos de desenvolvimento interno importantes, que envolveram
construção e validação de documentos norteadores: o planejamento estratégico que
regeu o período atual (realizado em 2017), a elaboração da Teoria de Mudança (2017), a
discussão e revisão da estrutura de governança (2018) e a revisão e aprovação do
regimento interno (2020).
Após um longo processo de construção, o novo modelo de governança não foi aprovado
na sua totalidade, fato que revela que os processos de construção interna, ainda que
sejam participativos, não estão sendo suficientes para legitimar os seus produtos. As
razões para isso precisam ser melhor investigadas.
“Alguns blocos do modelo de governança foram aprovados… virou um outro
problema que repercute dentro da rede até hoje… parte aprovada e parte não…
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Frankenstein. O retrato/diagnóstico era recebido naquele momento… as
propostas não eram tão bem aceitas… começou a discutir até se era GD ou GG…
voltamos para o zero… esse documento aconteceu ou não aconteceu? Vale ou
não vale?” (participante de grupo focal)
“O processo [de governança] foi bem conduzido, a gente colocou para co nsulta
pública na Rede e reclamaram de ter tido pouco tempo… o grupo não leu, não se
preparou e isso trouxe resistências.” (participante de grupo focal)
Até aqui, as SE costumavam herdar um planejamento estratégico desenvolvido no fim
da gestão anterior, que passa então a orientar as ações da Rede. Alguns membros
enxergam que a SE não tem condições de avançar em tudo que é proposto no período
anterior à sua gestão e que uma forma de mudar essa lógica seria ter o Plano
Estratégico da RNPI calcado no Plano Nacional pela PI. A Rede assim poderia trabalhar
na priorização do que é necessário a cada período para suprir as lacunas do PNPI,
colocando o foco da rede na articulação política e apoio técnico, aproveitando as
expertises das organizações membro.
“O Plano Estratégico da RNPI deve ser calcado no Plano Nacional da PI. Mas, para
isso precisa ter uma estrutura. Os GTs eram isso, para fomentar as temáticas e
operacionalizar o conteúdo do plano. Por exemplo, fazer um estudo para
levantamento de quais são os indicadores de criança e consumo. A SE não tem
condições de fazer tudo, de avançar em tudo. Precisamos mergulhar no Plano
Nacional e trabalhar para suprir essas lacunas. Os GTs deveriam estar
funcionando como órgão promovedor, facilitador das diretrizes da PI. E temos
organizações especialistas na nossa rede. Se vc olhar as ações finalísticas do
PNPI e nossas organizações, veremos que em todas temos organizaçõ es
especialistas.” (entrevistado/a)
“A Rede precisa estabelecer suas prioridades, o que significa um plano de ação. E
tem que estabelecer um tipo de relação com seus membros que seja de troca,
ou seja, as questões sobre as quais a rede se engaja tem que se r questões da
maioria dos membros da rede. Que seja a expressão de uma discussão
constante dentro da rede.” (entrevistado/a)
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O Planejamento Estratégico 2018 – 2021 e as ações realizadas pela RNPI
Em relação ao Planejamento Estratégico construído para o per íodo de 2018 a 2021, o
processo de avaliação evidenciou alguns pontos que podem contribuir para processos
futuros. A observação inicial é que as ações realizadas no período permitiram que a
RNPI cumprisse em grande parte as metas estabelecidas, tendo realizado, na verdade,
uma quantidade ainda maior de ações e iniciativas amplas, que permitiram à RNPI
avanços importantes em direção à sua missão. Percebe-se também que houve uma
diversificação dos formatos e naturezas das ações desenvolvidas pela Rede no período,
em parte aproveitando o formato on-line que ganhou espaço durante a pandemia.
Ao mesmo tempo, algumas metas definidas mostraram -se superestimadas e, em
alguns eixos da TdM da Rede, distanciadas das estratégias e do próprio papel da RNPI
frente a alguns processos. Esse foi o caso de algumas metas para ações de mobilização
para participação social e articulação política para incidência. Nesses casos, foram
definidas algumas metas sobre as quais a RNPI tem pouca governabilidade ou mesmo
capacidade direta de execução, por serem ações muito dependentes de uma
articulação inter-atores para se realizar.
Nota-se também que em algumas linhas de ação, as metas definidas tinham caráter
essencialmente quantitativo, carecendo de um detalhamento maior do “quê” e do
“como” a Rede estava se propondo a realizar tais ações, o que se refletiu na falta de
clareza das estratégias e, em alguns aspectos, na falta de ações efetivas, como foi o
caso do apoio e fortalecimento das REPIs.

Em que medida a condução da RNPI pela SE no período de 2018 -2021 fez com
que a Rede avançasse no cumprimento de seu propósito, missão e visão?

A Secretaria Executiva e a governança da RNPI
A Secretaria Executiva (SE) da RNPI tem 12 atribuições detalhadamente definidas no
regimento Interno da Rede. Não é uma instância que delibera sobre questões estratégicas
da Rede, sendo essa uma atribuição da Assembleia Geral. Ela é responsável por executar
as deliberações da Assembleia, do Grupo Diretivo e das Comissões Temáticas. Cabe a ela
a manutenção dos fluxos e serviços internos e das ações de natureza institucional como
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comunicação, administração financeira e jurídica, gerenciamento do cadastramento de
membros e coordenação dos processos de governança. No mais, ela coordena alguns
processos em conjunto com Grupo Diretivo, como é o caso da captação de recursos e o
plano de avaliação e monitoramento da RNPI.
Cada organização, ao assumir a SE, tem como tarefa elaborar plano de ação para sua
gestão que deve estar em consonância com o Plano de Ação da RNPI como um todo.
Assim, é comum que quem assume esse papel imprima suas características próprias e o
seu DNA à gestão, o que se dá em diálogo com o contexto externo e interna da Rede.
“Olhando a curva do tempo da vida da RNPI - temos que ter a humildade de
reconhecer que a vida da Rede também tem suas curvas, as atrações das forças
e planetas. A Rede sempre teve sua SE, que não tem a função de ser diretora e
sim de ser um serviço. A SE cresceu em importância, na medida em que o GD
assumiu mais o seu papel regimental de ser criador das políticas, diretrizes,
grandes decisões e plano estratégico, a SE passou a ter menos cobrança de ser
proponente e mais liberdade de ser executora, facilitadora. E, à medida em que
o GD é menos pró-ativo, a SE tem que assumir mais o papel diretivo. E, cada SE
tem as características próprias daquela organização. Promundo - OMEP - Avante
- Ifan - CECIP - Andi - UNCME. Pessoas que estão nas organizações têm também
perfis muito diversos e diferentes. Cada organização leva para a SE - e, portanto,
para esse papel mais coordenador - o DNA de sua organização. Isso é um
enriquecimento. O esforço interno que se deve fazer para prosseguir nessa curva
do tempo é respeitar o papel de cada SE, e entender que ela está executando um
plano estratégico construído. Ao invés de cobrar que “ah, antes era feito de tal
jeito…” deveria ser entendido como fases, em direção à missão que é uma utopia,
que serve para que a gente caminhe.” (entrevistado/a)
É intrínseco às gestões da SE o fato de lidarem com muita pressão e cobrança, de terem
que mediar divergências internas e compatibilizá-las com a necessidade de fazer as
coisas acontecerem. Todas as organizações que já foram SE afirmam ser um lugar de
enorme desgaste que gera consequências para a própria organização que assume esse
papel.
“SE recebe uma pressão horrível. Essa SE segurou uma bronca enorme. Há as
divergências internas, a necessidade de fazer as coisas acontecerem, etc. Há um
desgaste enorme. SE deveriam receber um trabalho de Saúde Mental, pois saem
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muito desgastadas. Sempre há os insatisfeitos, e eles se manifestam de uma
forma sutilmente agressiva e não contribuem. Há cobrança: é como se o
problema fosse seu e você estivesse lá para fazer acontecer.” (entrevistado/a)
“Assumir a SE tem consequências para a própria organização que entra nesse
papel.” (entrevistado/a)
A Secretaria Executiva é entendida como uma mediadora ou promotora dos objetivos
que foram estabelecidos pela Rede, devendo potencializar o planejamento estratégico
que foi estabelecido. A implementação das ações deve acontecer com coordenação e
apoio da SE, não necessariamente com sua execução. Muitos membros entendem que
ao ser executora de projetos, a SE não tem tempo para fortalecer a Rede, e que esse
papel de articulação e desenvolvimento da rede deveria ser o central da SE.
“A Rede não é a SE. É um coletivo, é uma articulação. A SE deve estar atuando
sempre como uma mediadora ou promotora dos objetivos que foram
estabelecidos pelas SE quando terminam os seus mandatos. A SE não pode
funcionar sem a participação dos membros das organizações da Rede. A SE deve
ser uma organização que deve potencializar o planejamento estratégico que foi
estabelecido. Isso deve acontecer com apoio da SE, mas não com a execução da
SE.” (entrevistado/a)
“A SE não pode ser executora de projetos. Mas não há espaço para discutir isso.
Ao ser executora de projetos, a SE não tem tempo para fortalecer o Rede.”
(entrevistado/a)
Na medida em que o GD assume mais o seu papel regimental de ser criador das
políticas, diretrizes, grandes decisões e do plano estratégico, a SE passa a ter menos
cobrança de ser proponente e mais liberdade de ser executora, facilitadora. E, à medida
em que o GD é menos proativo, a SE acaba tendo que assumir mais o papel diretivo. É o
que se viu no período recente: ainda que as reuniões da SE com o GD tenham sido
constantes, o grupo diretivo atual não parece ter sido suficientemente presente e
atuante. Diversos membros indicam que a participação do GD nos espaços de
construção interna da rede é baixa e que este não tem se posicionado em momentos de
conflitos importantes entre instâncias da Rede. Dessa forma, o grupo diretivo não tem
cumprido parte de seu papel regimental.
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“A participação do GD nos espaços de construção interna da rede é baixa. O GD
é pouco responsivo, pouco participativo e pouco orientador.” (participante de
grupo focal)
A SE, no período, parece ter ficado solitária no lugar de cobrar e ser cobrada, lidando
com o ônus e o bônus das decisões tomadas. E, assumiu um papel bastante executor de
ações e projetos, como relatado por diversos membros da Rede escutados, que
enxergam que no período de 2018 a 2021 a Secretaria Executiva centralizou funções que
em outros momentos eram compartilhados com outras organizações.
“A gente da SE sempre consultava e pedia opinião e pedia o respaldo… como
muitas vezes o respaldo não vinha, a gente foi fazendo, não podia esperar.”
(participante de grupo focal)
“Institucionalmente eu vejo a RNPI como uma família que pede conselhos ao pai
e à mãe, mas não segue. Ou, levam um problema para a SE resolver. A
assembleia é o espaço de deliberação, aí tem o GD e a SE. A assembleia e o GD
pensam e colocam para a SE resolver, e tudo é pra ontem. Certamente a SE é
uma instância para dar encaminhamentos, mas ainda assim isso me chama a
atenção. É claro que há a “legalidade”, há regras, o regimento interno. Mas vejo
que é também necessário haver espaço para a afetividade. Sinto que as críticas
às vezes são excessivas… há uma complexidade em atuar em rede. Há um
preciosismo às vezes desnecessário…” (entrevistado/a)
“[Os membros] não querem eventos, querem que a gente esteja lá… a SE acaba
sendo demandada o tempo todo, às vezes indicamos uma organização para ir,
mas eles querem a SE… e não entendem que isso tem um custo.” (parti cipante
de grupo focal)
A Secretaria Executiva foi mais bem avaliada pelos membros da RNPI do que a Rede
como um todo no que diz respeito ao zelo aos princípios adotados pela Rede em seu
planejamento estratégico para o período 2018-2021. O diálogo é o princípio mais bem
avaliado, com 66% de “ótimo” e 25% de “boa”, totalizando 91% das duas categorias.
Engajamento ativo e espírito democrático são os princípios com mais avaliações
medianas (14% e 11%, respectivamente), e não há nenhum aspecto realmente mal
avaliado (gráfico 35).
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Gráfico 32 – Avaliação da Secretaria Executiva em relação aos princípios

A gestão da ANDI frente à SE aconteceu em um período exigente e desafiador para a
sociedade e para as instituições em geral no Brasil: o período final do governo de Michel
Temer e os três primeiros anos da presidência de Jair Bolsonaro, agravados pela Pandemia
de Coronavírus a partir do início de 2020. Muitos membros reconhecem a grande
capacidade da ANDI de ter feito a boa gestão de uma rede intersetorial em tal contexto.
Os aspectos mais citados como tendo ajudado a fortalecer a RNPI foram a abertura e
capacidade de manutenção do diálogo, inclusive com os que carregam pensamentos
divergentes; a capacidade de renunciar ao que estava planejado e de se reinventar
frente às mudanças bruscas do contexto com a pandemia; a capacidade de captação
de recursos; a sustentação do processo de revisão do regimento interno e as ações de
comunicação. O aspecto citado como tendo enfraquecido a RNPI ou sido insuficiente foi
a centralização da execução das ações da Rede, que pode ter gerado um consequente
enfraquecimento da participação dos membros, tanto no que diz respeito à realização
de ações quanto de representações institucionais.
“Destaco nessa gestão a abertura para o diálogo, inclusive com quem pensa
diferente… me refiro aos governos Temer e Bolsonaro. Ainda que eu não
concorde, vejo que a ANDI tem conseguido manter o diálogo. Importante lembrar
que a ANDI pegou o governo Temer, a Pandemia e o Governo Bolsonaro. E tem
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conseguido representar os 200 e tantos membros. Destaco esse diálogo e esse
olhar que essa gestão fez.” (entrevistado/a)
“Destaco também a comunicação, o diálogo interno que não é fácil. E, vejo a
capacidade de se reinventar, a ANDI passou por todas essas situações e deu
conta do recado. Além de todas essas situações, ainda aceitou estender sua
gestão por mais 1 ano.” (entrevistado/a)

Sustentabilidade econômica e gestão financeira
A Secretaria Executiva não é a responsável exclusiva pela sustentabilidade econômica
da RNPI, mas está à frente desta gestão. A captação de recursos no período no período
de 2018 a 2021 foi incrementada, por meio de projetos importantes e robustos que a SE
aprovou e desenvolveu junto a financiadores tradicionais da RNPI (Fundação Bernard
Van Leer, Instituto C&A e Porticus) e novos (Petrobrás, Open Society, Un esco, Unicef,
PNUD). Ainda que de acordo com o regimento interno a SE não tenha essa atribuição
exclusiva, ela esteve praticamente sozinha no processo de captação, com pouco ou
nenhum apoio do Grupo Diretivo e dos demais membros.
Devido a esse processo, alguns membros se ressentem de não terem participado da
concepção dos projetos e da definição da destinação dos recursos. Segundo eles, antes
buscava-se identificar nas organizações da própria rede quem tinha proximidade com as
ações planejadas, conferindo um caráter mais articulador de ações e menos executor
para a SE. Sentem, portanto, que poderia ter havido mais divisão de responsabilidades.
“No processo de captação, a SE anda sozinha, mesmo que o Regimento Interno
fale que é uma responsabilidade dos membros, da rede toda.” (participante de
grupo focal)
“[Há uma visão na] Rede: se vocês arrecadam muito vocês são um problema, se
arrecadam pouco a gente é solidário. Somos pouco solidários na
prosperidade.” (participante de grupo focal)
A sustentabilidade e a captação de recursos da RNPI envolvem um aspecto jurídico
polêmico. A Rede não tem CNPJ próprio e o responsável legal por toda a captação e
prestação de contas é a organização que está à frente da SE. No caso do período
recente, a ANDI. E, ainda que o papel formal da Secretaria Executiva seja prioritariamente
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de coordenação, de acordo com o Regimento Interno, essa responsabilidade jurídica
pelos contratos e financiamentos faz com que a SE seja a responsável final pelo
conjunto das ações realizadas pela ou em nome da RNPI.
“Acho que a rede está diante de uma encruzilhada. Vai querer ter figura jurídica?”
(entrevistado/a)
“Na rede há um problema estrutural: não tem recursos próprios para atuar nas
suas estruturas. (...) Tem a questão de não estabelecer uma figura jurídica. Isso
cria uma insegurança jurídica desnecessária, na m inha opinião. Mas desde o
início tem instituições que não querem que a rede tenha uma figura jurídica
própria. Talvez tenha aí um medo de que as organizações financiadoras se
tornem “donas”. Mas essa discussão da figura jurídica ela vai e volta. Há
resistências. Acho que se pode rediscutir e considerar. Porque a rede fica aquém
do potencial que ela tem. (entrevistado/a)
“Um erro: a SE é responsável juridicamente por tudo que está acontecendo na
REDE. Mas o papel da SE é de coordenação. Há poucas organizaçõ es que são
contra a rede ter um CNPJ próprio.” (entrevistado/a)
Em relação à sustentabilidade econômica, ainda que a avaliação seja majoritariamente
positiva, há aspectos a serem notados: entre os que tinham informações suficientes
para responder (20% das pessoas admitiram não ter informações suficientes sobre o
assunto), 20% dos respondentes afirmam ter sido mediana e ruim no quesito “captação
de recursos para fortalecimento institucional” e 17% indica ter sido mediana no quesito
“captação para a realização de projetos e ações (gráfico 36).

123

Gráfico 33 – Avaliação da sustentabilidade econômica da RNPI

A gestão financeira, por sua vez, foi muito bem avaliada, revelando uma percepção de
gestão quase que plenamente satisfatória nos quatro aspectos pesquisados. Neste
quesito, todas as pessoas se sentiram com informações suficientes para responder às
perguntas do questionário e, assim, avaliar os aspectos da gestão financeira (gráfico 37).

Gráfico 34– Avaliação da gestão financeira da RNPI
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação da Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) cumpriu seu objetivo de olhar em
profundidade para a atuação da rede a partir das ações estratégicas assumidas na
Teoria de Mudança. É possível, assim, formular os principais achados que se relacionam
com as duas grandes perguntas de avaliação deste processo:
1.

Qual o legado da RNPI para o campo da Primeira Infância no Brasil entre 2018
e 2021?

2. Em que medida a RNPI tem avançado em direção à sua missão?
É evidente que as ações realizadas no período de 2018 a 2020 permitiram que a RNPI
cumprisse em grande parte as metas estabelecidas em seu planejamento estratégico,
tendo realizado em alguns eixos ações e iniciativas mais amplas do que as planejadas,
que permitiram à RNPI avanços importantes em direção à sua missão.
Como pontos fortes, destaca-se a presença ativa da RNPI nos principais espaços de
construção e tomada de decisão de políticas públicas voltadas à primeira infância , em
nível federal, como uma das principais referências nacionais sobre o assunto. O principal
legado da RNPI é a própria consolidação do campo da Primeira Infância no Brasil.
Também mereceu destaque a qualidade e quantidade de conteúdo produzido pela
RNPI, que serviu de suporte para ampliar o conhecimento sobre a primeira infância na
sociedade de modo geral, mas também em nichos específicos, como profissionais da
imprensa, gestores públicos e técnicos e lideranças que trabalham com o tema nos
estados e municípios.
Um terceiro aspecto bem avaliado foi a capacidade da RNPI em tornar a pauta da
primeira infância significativamente mais acessível por meio de campanhas de
comunicação, fazendo o assunto mais conhecido e apropriado por profissionais e
pessoas que se relacionam de alguma maneira com o tema. Em suma, a RNPI conseguiu
manter a agenda da primeira infância viva e ativa no dia a dia do Brasil , mesmo em um
contexto bastante desfavorável, devido ao cenário político do país e à pandemia de
Covid-19, que impôs sérias restrições à população, inclusive de interrupção da vida.
A avaliação também revelou alguns pontos das ações estratégicas em que a atuação
da RNPI precisa ser aprimorada. Se a Rede foi reconhecida como a principal referência
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nacional no tema primeira infância, influenciando de maneira fundamental na
construção e implantação de políticas públicas no âmbito federal, nos níveis estadual e
municipal a presença da RNPI não foi percebida da mesma maneira, apontando para a
necessidade de se investir numa maior capilaridade da Rede pelos estados e
municípios. Tal necessidade também foi revelada no eixo referente ao fomento e
fortalecimento de redes, onde o pequeno número de REPIs existentes ( sete) e a ausência
de REPIs em estados com maior número de membros (SP, RJ, DF), revelou que esse eixo
estratégico não conseguiu atingir os resultados esperados. O mesmo aconteceu com
eixo de mobilização para participação social, onde, a despeito do grande esforço
realizado pela RNPI na publicação de edição atualizada do Guia para a Elaboração do
Plano Municipal pela Primeira Infância e do curso EAD para o mesmo fim, além do
projeto Ciranda de Ações, voltado prioritariamente à escuta das crianças, os resultados
ficaram aquém do esperado, em parte, certamente, pelas restrições impostas pela
pandemia do Coronavírus, mas também pelo fato de a participação social ser um
grande desafio em si, em qualquer área voltada à defesa de direitos.
Mas, para além dos resultados apresentados em cada eixo, o processo de avaliaç ão
proporcionou uma leitura ampliada da Rede como um todo, refletindo a complexidade e
desafios característicos das redes em geral, principalmente as de defesa de direitos,
mas também características específicas da RNPI. Essa leitura mais ampla e sistêmica da
RNPI revelou alguns aspectos transversais ao conjunto de ações, que apontam para
oportunidades de aprendizagem e aprimoramento futuro da Rede.
Um ponto que se mostrou relevante em vários eixos e necessita ser cuidado com
atenção e investimento se refere ao monitoramento das ações desenvolvidas pela RNPI
e os resultados que ela gera. O monitoramento aparece como atividade a ser realizada
em vários eixos, mas, na prática, a avaliação mostrou que ele não tem sido efetivo,
muitas vezes porque, apesar de a intenção ser clara, não foram criados os processos e
mecanismos para realizá-lo. Desenvolver capacidade de acompanhar e saber o que
está sendo realizado, indicadores para acompanhar os planos e políticas que a própria
RNPI ajudou a criar e, assim, poder pensar sua atuação como rede, parece de grande
importância para o fortalecimento da rede e de suas ações no mundo.
Outro ponto central para uma rede e que se mostrou com certa fragilidade na avaliação
é a comunicação interna, que apesar de contar com estímulo, com diferentes canais e
com farto conteúdo disponibilizado - demonstrando que esforços importantes foram
realizados nesse sentido -, na prática os resultados não se mostraram suficientes.
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Parte dessa fragilidade na comunicação interna da RNPI pode ser explicada por outro
ponto de atenção revelado pela avaliação, que diz respeito ao engajamento dos
membros e relações internas. Apesar da significativa ampliação na quantidade de
membros, o crescimento quantitativo não se traduziu em participação engajada na
mesma proporção, nem mesmo em termos de respostas às mensagens institucionais da
Rede, veiculadas pelos diferentes canais existentes. A flacidez no processo de
comunicação dificulta alinhamentos, mobilizações e até a tomada de decisões por
parte das instâncias de governança da RNPI.
Vale ressaltar que o baixo nível de engajamento de seus membros também influencia
outro aspecto transversal revelado pela avaliação, que merece atenção para o fut uro: a
capilaridade, responsável pela expansão do poder de incidência da RNPI para os
estados e municípios, que poderia se fortalecer com o envolvimento mais ativos das
organizações que têm essa expertise e/ou acompanham temas específicos.
Certamente, esse aspecto não se restringe à questão do engajamento dos membros,
mas também a uma decisão estratégica da RNPI que envolve direcionar esforços e
recursos para colocar em prática a estratégia atual de capilarização da Rede, baseada,
segundo levantamentos da pesquisa de avaliação, na criação e fortalecimento das
REPIs, no apoio à elaboração e implantação dos Planos Municipais pela Primeira Infância
e nas campanhas de comunicação e disseminação de conhecimento. Aparentemente
há um descompasso entre a estratégia de capilarização e a implementação da mesma,
o que pode ter raiz na forma como a Rede tem planejado suas ações, com a definição
de metas quantitativas que carecem de maior detalhamento sobre o “o quê” e o “como”
a RNPI se propõe a realizar as ações que considera fundamentais.
Por fim, outro aspecto transversal que a avaliação traz como ponto de atenção se refere
ao processo de governança da Rede, intrinsecamente desafiador pela complexidade
inerente à composição das redes de defesa de direitos: abertura à ampla participação,
com grande diversidade de membros e interesses, autonomia, sem hierarquia definida e
muito dinâmica. Um propósito claro e forte e o senso comum de prioridades é de grande
importância nessas iniciativas.
A governança é, assim, apresentada como último aspecto transversal que merece
atenção, porque, de certa maneira, engloba aspectos apresentados anteriormente,
como, por exemplo, o engajamento dos membros na vida institucional da Rede e a
qualidade da comunicação interna.
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Os resultados da avaliação evidenciaram que as instâncias de governança da RNPI estão
assumindo e realizando seus papéis parcialmente, considerando o que define o
regimento. Tal situação tem colocado a Secretaria Executiva em um papel solitário de
gestão da Rede, assumindo inclusive a função quase exclusiva de captar os recursos para a
sustentação financeira da RNPI. Se por um lado essa configuração gera uma certa situação
de conforto para a maioria dos membros, que encontram condições propícias para se
manterem pouco ativos e tem a SE quase como uma prestadora de serviços, por outro
permite a concentração de poder em uma ou poucas organizações, que acabam
assumindo a responsabilidade e as decisões pela Rede toda e imprimem suas vozes com
muita força nos rumos da RNPI. Tal dinâmica pode levar ao distanciamento do propósito
fundamental de uma rede e da noção de comunidade que deveria sustentá-lo. Nesse
sentido, revela-se um ponto de atenção central para o futuro da RNPI: a capacidade de
seus membros desenvolverem as habilidades e competências necessárias para colaborar.

128

BIBLIOGRAFIA
CHIANCA, Thomaz et al (2017).Rio de Janeiro: Instituto C&A. Relatório Final Avaliação
Externa do Programa Redes e Alianças do Instituto C&A entre 2013 E 2015.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Constituição de 1988, um novo olhar sobre a criança e
o adolescente. CNJ, 2018. Acesso em 10/10/2021. Disponível em:
<https://www.cnj.jus.br/constituicao-de-1988-um-novo-olhar-sobre-a-crianca-e-oadolescente>
INSTITUTO ALANA. Cartilha: Primeira Infância é prioridade absoluta. Instituto Alana, 2017.
MARTINHO, Cássio et al. (2011). Vida em rede: conexões, relacionamentos e caminhos
para uma nova sociedade. Barueri, SP: Instituto C&A.
PAGOTTO, Lívia Menezes (2019). Advocacy em rede: em busca de maior impacto do
investimento social privado no Brasil. São Paulo: GIFE – Grupo de Institutos Fundações e
Empresas. Artigos GIFE. v. 1 | n. 2 artigo 1.
MARINO, Eduardo, & PLUCIENNIK, Gabriela Aratangy. (Orgs). (2015). Histórico e
fundamentação teórica do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância (Programa
São Paulo pela Primeiríssima Infância. Caderno A). São Paulo: Secretaria de Saúde.
Acesso em 10/10/2021. Disponível em: <
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/primeirissima infancia/a_primeirissima_infancia_compl.pdf >
REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA (RNPI); ANDI COMUNICAÇÃO E DIREITOS (2020). Brasília,
DF. Guia para elaboração do Plano Municipal Pela Primeira Infância. - 4ª ed.
REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA (RNPI); CENTRO DE CRIAÇÃO DE IMAGEM POPULAR –
CECIP. Guia para elaboração do plano municipal pela primeira infância. – 2. ed. – Rio de
Janeiro: RNPI/ Centro de Criação de Imagem Popular – CECIP, 2017.
REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA (RNPI). Plano Nacional pela Primeira Infância 2010 2022 | 2020 – 2030. Revisado e atualizado em 2020. Brasília, 2020.
REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA (RNPI). Primeira Infância na Mídia. Observatório do
Marco Legal da Primeira Infância, 2020.

129

REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA (RNPI). Histórico da criação de uma Rede para atuar
na garantia dos direitos da criança na primeira infância no Brasil. Vital Didonet. RNPI,
2006.
REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA (RNPI): Quem Somos. Acesso em: 02/10/2021. Disponível
em: <http://primeirainfancia.org.br/quem-somos>
WIKIPEDIA: Primeira Infância. Acesso em: 02/10/2021. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_inf%C3%A2ncia>
ZANELLI, Fernanda; ROCHA, Fábio Dantas (2020). Desafios do investimento social privado
para fortalecer redes territoriais de impacto social. São Paulo: GIFE – Grupo de Institutos
Fundações e Empresas. Artigos GIFE. v. 2 | n. 2 artigo 5.

130

ANEXOS
1.
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2. Questionário on-line aplicado
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