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NOSSA 

COALIZÃO EM

NÚMEROS 
O advocacy da Coalizão Brasileira pelo Fim da

Violência contra Crianças e Adolescentes é para a

ampliação do investimento público em intervenções

de prevenção às violência com base em evidências e

orientações do pacote INSPIRE, sete estratégias

globalmente testadas para prevenção e enfrentamento

das violências contra crianças e adolescentes.

Por meio de estratégias de advocacy e lobby, a

Coalizão atua para mobilizar e engajar tomadores de

decisão e influenciadores na construção de uma

agenda política pela ampliação do orçamento público

para prevenção às violência, fortalecimento do

controle social e monitoramento da capacidade

executória do estado em formular, implementar e

avaliar políticas públicas de prevenção ao fenômeno

da violência.

Esta primeira edição do boletim reúne dados

quantitativos e informações do período de janeiro a

julho de 2022, relativos às operações da Coalizão,

dinamizadas pelos Grupos de Trabalho, Times,

Coordenação Colegiada e Ponto Focal.

Boa leitura!

Medir a influência de uma coalizão é um debate

aberto no campo da teoria política e da incidência. Ao

compartilhar alguns números que evidenciam nossos

esforços, queremos demonstrar nossa preocupação

em mensurar, não exaustivamente e ainda não de

modo suficientemente adequado, o potencial de

impacto em políticas públicas, aprendizagens

identificadas no processo e nosso compromisso e

propósito com a defesa de direitos de crianças e

adolescentes.

Para a evolução do nosso Advocacy Coalition

Framework, é fundamental o acumulo de evidências

técnico-científicas que qualifiquem nossas operações,

gerem valor compartilhado às organizações parceiras

e ampliem nosso capital político. Acreditamos que

imprimir qualidade nos processos aumenta nossa

capacidade de resposta e incidência, e favorece um

clima organizacional estimulante e dialógico para a

construção coletiva de soluções.

Este boletim reúne dados quantitativos e informações

em um primeiro esforço de levantamento e

sistematização realizado pela Coalizão. Convidamos

todas as organizações, redes, fóruns, comitês,

coletivos, movimentos e governos a empreenderem

uma jornada compartilhada na construção de saberes

soluções, evidências e resultados em advocacy pelo

fim da violência contra crianças e adolescentes.

ADVOCACY 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S

INCIDÊNCIA

EVIDÊNCIAS
A

V
A

LI
A

Ç
Ã

O
  

MONITORAMENTO D
A

D
O

S

R
E

S
U

LT
A

D
OESFORÇO

https://www.coalizaobrasileira.org.br/publicacoes-sobre-as-estrategias-inspire/


ORGANIZAÇÕES 

MOBILIZADAS 
Já somos mais de cinquenta organizações, fóruns, comitês

e redes da sociedade civil articuladas em Coalizão e

atuando de forma suprapartidária e laical no advocacy

colaborativo para pôr fim à violência contra crianças e

adolescentes no Brasil. Conheça aqui as organizações,

redes, fóruns e comitês que compõem a Coalizão.

55
GRUPOS DE TRABALHO 

SIMULTÂNEOS 
Para alcançar nosso objetivo de advocacy, três Grupos de

Trabalho foram mobilizados simultaneamente: GT Práticas

Inovadoras, dedicado a planejar e publicar o estudo

Práticas Inovadoras em Prevenção e Enfrentamento à

Violência contra Criança e Adolescentes no Brasil; GT

Agenda 227, constituído para discutir e elaborar dez

propostas para a incidência nos programas de governo e

GT Orçamento e Violência, com a missão de produzir

argumentos econométricos e análises sobre os

investimentos em prevenção no país.

3
TIME DE TRABALHO

ÁGIL 
Para responder a uma oportunidade de incidência, um time

foi mobilizado para discussão, análise e elaboração de

documento técnico sobre o Plano Nacional de

Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes.

A análise poderá subsidiar os trabalhos da Comissão de

Políticas Públicas do Conselho Nacional de Direitos da

Criança e do Adolescente – CONANDA.
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https://www.coalizaobrasileira.org.br/membros/


HORAS DE 

ATICULAÇÃO 
Como indicador de esforço, computamos mais de cinquenta

horas do Ponto Focal da Coalizão e da coordenação

colegiada, dedicadas a agendas remotas e presenciais de

articulação, alinhamento, mobilização e engajamento de

stakeholders do movimento da infância, organizações da

Coalizão e especialistas.

52
PRODUTOS DE APOIO À

INCIDÊNCIA 
Estudo Práticas Inovadoras em Prevenção às Violências

contra Crianças e Adolescentes | 10 Propostas para

Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes,

integradas ao documento Plano País – Movimento Agenda

227 | Análise Técnica do Plano Nacional de Enfrentamento

da Violência contra Crianças e Adolescentes.

3
HORAS DE AGENDAS

ESTRATÉGICAS 
Agendas presenciais ou remotas com tomadores de decisão

dos poderes executivo e legislativo federal, influenciadores,

incluindo assessoria parlamentar e executiva. Os principais

stakeholders no período foram: Secretaria Nacional de

Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Nacional de

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA),

mandatos de deputadas e deputados da Frente Parlamentar

de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e

Adolescentes, mandato da Deputada Estadual Marina Helou

(SP), Comitê Paulista pela Prevenção ao Homicídio na

Adolescência, Comissão Técnica da Parceria Global pelo Fim

da Violência do município de São Paulo e em parceria com o

Movimento Agenda 227, fundações partidárias,

coordenações de campanha e presidenciáveis.
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https://www.coalizaobrasileira.org.br/wp-content/uploads/2022/07/Suma%CC%81rio-executivo-Pra%CC%81ticas-inovadoras_PT_08_07_2022.pdf
https://agenda227.org.br/propostas/
https://agenda227.org.br/propostas/
https://www.coalizaobrasileira.org.br/wp-content/uploads/2022/07/Ana%CC%81lise-Te%CC%81cnica_Plano-Nacional-de-Enfrentamento-da-Viole%CC%82ncia-Contra-Crianc%CC%A7as-e-Adolescentes.pdf


HORAS  

GRUPOS DE TRABALHO
É o tempo estimado de dedicação das organizações

engajadas nos três Grupos de Trabalho e o Time de Análise

mobilizados no período. O tempo doado e o conhecimento

compartilhado evidenciam a ética coletiva que caracteriza a

Coalizão.

26
HORAS COORDENAÇÃO 

COLEGIADA
As quatro organizações que compõem a coordenação

colegiada da Coalizão dedicaram cerca de dezesseis horas

para acompanhamento quinzenal das atividades executivas,

articulações, análise de cenários e planejamento de

atividades junto ao Ponto Focal e os Grupos de Trabalho. O

constante diálogo entre as organizações da Coalizão foi

fundamental para estimular um ambiente colaborativo e

propositivo.

16
HORAS CONSTRUÇÃO 

COLETIVA
Este foi o tempo computado de dedicação das organizações

da Coalizão em reuniões mensais de planejamento,

alinhamento e monitoramento do Plano de Advocacy.

Reconhecemos que o tempo e conhecimento

compartilhados compõe uma importante parcela do capital

intangível da nossa Coalizão e um indicativo importante do

compromisso individual das organizações na construção de

ações coletivas.
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

NA CÂMARA 
Em parceria com outros movimentos e redes, articulamos

duas audiências públicas, mobilizando parlamentares e

pautando no Congresso Nacional o tema do orçamento em

prevenção às violências. O debate aconteceu na Comissão

de Direitos Humanos e Minorias (06/07) e na Comissão de

Legislação Participativa (11/07), ambas na Câmara dos

Deputados

2
CONVITES PARA 

EMISSÃO DE OPINIÃO
Colaboramos com a análise, elaboração e revisão de

matéria legislativa e relatórios da sociedade civil,

com destaque para a revisão do PL 1.773/2022 -

Política Nacional de Combate ao Suicídio de Crianças

e Adolescentes; Projeto de Lei que Institui a Política

Paulista de Prevenção das Mortes Violentas de

Crianças e Adolescentes; PL 1.360/2021 – Lei Henry

Borel e o Relatório Luz Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável

8
MENÇÕES NA IMPRENSA

Estabelecemos diálogo com a imprensa e em parceria com

o Movimento Agenda 227, comunicamos nosso advocacy

pelo fim da violência: Menos mortes, mais cuidado – Folha

de São Paulo (09/06); Violência armada contra crianças e

adolescentes no país (26/06) – Nexo Jornal ; Comentário

sobre violência armada contra crianças (28/06) – Jornal da

TV Cultura; Maus-tratos contra criança e adolescentes

crescem 21,3%, mas mortes caem no país (04/07) – Portal

R7; Ineficiência da Política Pública e pacto do silêncio

contribuem para a alta da violência contra crianças

(04/07) – Portal R7; Políticas Públicas ganham qualidade

com a participação social (18/07) - Estadão
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https://www.youtube.com/watch?t=1956&v=TiCRF2eL0lQ&feature=youtu.be
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/2844/
https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pl-1773-2022
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/152144
https://gtagenda2030.org.br/relatorio-luz/relatorio-luz-2022/
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2022/06/menos-mortes-mais-cuidado.shtml
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2022/A-viol%C3%AAncia-armada-contra-crian%C3%A7as-e-adolescentes-no-pa%C3%ADs?posicao-home-esquerda=2
https://m.youtube.com/watch?t=1020&v=e4u1uD9Q-1o&feature=youtu.be
https://noticias.r7.com/cidades/maus-tratos-contra-criancas-e-adolescentes-crescem-213-mas-mortes-caem-no-pais-04072022
https://noticias.r7.com/cidades/ineficiencia-da-politica-publica-e-pacto-do-silencio-contribuem-para-alta-de-violencia-contra-criancas-05072022
https://www.estadao.com.br/politica/politicas-publicas-ganham-qualidade-com-participacao-social/


MIL R$ INVESTIDOS

Com financiamento próprio, advindo de doações de

organizações da Coalizão, empenhamos para o exercício de

2022, R$ 240.000,00. O investimento viabiliza a

manutenção de doze meses da secretaria executiva,

atividades presenciais de incidência, manutenção de site, e-

mail, produção de conteúdo e gestão de redes sociais,

monitoramento legislativo, realização de eventos,

elaboração de documentos técnicos, publicações e

campanhas.

240
ORGANIZAÇÕES 

FINANCIADORAS
Em 2022, quatro organizações assumiram o

financiamento da Coalizão Brasileira. São elas:

Childhood Brasil, Fundação José Luiz Egydio

Setúbal, Instituto Alana e Instituto Liberta. As

organizações assumiram individualmente quatro cotas

iguais que juntas representam 100% do valor

financiado.
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O engajamento de organizações, 

redes, fóruns e coletivos nos 

Grupos de Trabalho e Times, 

melhora quando diversificamos a 

metodologia de trabalho, 

adequando-a ao perfil do grupo e 

ao produto a ser desenvolvido. 

Planos de Trabalho bem definidos, 

com entregas agendadas e clareza 

de objetivo foram características 

importantes para a performance 

dos GT´s. 

Potencializamos nosso incidência 

quando estabelecemos conexões 

e relações duradouras com outros 

atores e pares do movimento da 

infância e da adolescência, 

direitos humanos e movimentos 

de direitos sociais. O 

relacionamento externo da 

coalizão é indispensável para a 

legitimidade no campo. 

1
A geração de valor compartilhado 

se relaciona com a convergência 

de interesses e alinhamento entre 

o Plano de Advocacy da Coalizão e 

o Planejamento Estratégico das 

organizações, redes, fóruns e 

comitês parceiros.
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“Conteúdo” e “Estratégia” 

precisam se articular. Os Grupos 

de Trabalho são motivados a 

entregarem conteúdo e 

estratégia. A secretaria executiva 

e a coordenação colegiada da 

Coalizão deve estar atenta para 

identificar constantemente as 

variáveis que impactam no 

advocacy e estimular os grupos 

de trabalho para que as 

conheçam e mitiguem os riscos 

associados. 
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Para um advocacy pautado em 

evidências, é preciso conciliar a 

elaboração de dados/informações e 

construção de análises às janelas de 

oportunidade identificadas durante o 

processo de trabalho e à atividade 

executiva e parlamentar. 
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3O QUE 

APRENDEMOS



*
Apoiamos na construção de posicionamento da sociedade civil do CONANDA 

na não aprovação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra 

Crianças e Adolescentes proposto  pelo governo federal. O Plano não foi 

endossado pelo referido Conselho. *
Em parceria com o Movimento Agenda 227, temos alcançado espaço para 

influenciar os programas de governo dos presidenciáveis a partir de dez 

recomendações para enfrentamento da violência. *
Ampliamos nosso trânsito no Congresso Nacional e entre redes da sociedade 

civil, passo relevante para construir a estratégia de incidência na Legislação 

Orçamentária.  *

NOS CAMINHOS 

DA INCIDÊNCIA 

Os esforços empreendidos no período produziram

efeitos que demonstram, em alguma medida, o

potencial do trabalho em Coalizão e alguns resultados

intermediários que constroem a ambiência política

necessária para o alcance do objetivo de advocacy.

Alguns ganhos circunstanciais em advocacy decorrem

de um conjunto, nem sempre coordenado, de outras

iniciativas e forças convergentes. Neste primeiro

boletim da Coalizão Brasileira pelo Fim da

Violência contra Crianças e Adolescentes,

apresentamos uma leitura conservadora de

resultados, atribuindo os ganhos, parte aos nossos

esforços, mas sem negar outras ações externas ao

nosso Plano de Advocacy e que eventualmente

também influenciaram no alcance dos primeiros

resultados.

Assim, ampliando diálogos, convergindo esforços,

articulando ações coordenadas e com foco na

ampliação dos investimentos em prevenção às

violências na legislação orçamentária, construímos

colaborativamente, caminhos para a incidência.

Contribuímos para pautar o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA) sobre a necessidade de avaliação e reedição do 

Plano Decenal de Direitos da Criança e do Adolescente e revisão dos Planos 

Setoriais. A matéria foi referendada pelo Conselho e os encaminhamentos 

devem ser iniciados ainda em 2022. 

Estimulamos o compartilhamento de conhecimento e experiências em 

prevenção às violências contra crianças e adolescentes. *
Apoiamos as atividades da Comissão Técnica da Parceria Global pelo Fim da 

Violência contra Criança e Adolescentes do município de São Paulo, cidade 

pioneira na Parceria Global (Pathfinding Cities)*
Conectamos oportunidades às organizações, redes, fóruns e comitês da 

Coalizão Brasileira e apoiamos em campanhas e ações propostas por parceiros *

https://www.end-violence.org/pathfinding-cities#the-cities


A Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência contra Cri-

anças e Adolescentes é uma articulação da sociedade

civil iniciada em 2017 e conta hoje com cerca de

cinquenta organizações, fóruns e redes dedicadas à

prevenção e ao enfrentamento das violências contra

crianças e adolescentes no Brasil. Foi responsável

pela adesão do Estado brasileiro à Parceria Global

pelo Fim da Violência contra Crianças e

Adolescentes (Global Partnership to End Violence

Against Children), iniciativa lançada pelas Nações

Unidas em 2015, voltada à promoção de ações direcio-

nadas ao alcance da Meta 16.2 dos Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS): Acabar com

abuso,exploração, tráfico e todas as formas de violên-

cia e tortura contra crianças.

Coordenação colegiada

Ana Cláudia Cifali

Instituto Alana

Cristina Cordeiro

Instituto Liberta

Eva Cristina Dengler

Childhood Brasil.

Lucas José Ramos Lopes

Ponto Focal

Márcia Kalvon Woods

Fundação José Luiz Egydio Setúbal

EXPEDIENTE

www.coalizaobrasileira.org.br @coalizao.brasileira coalizaobrasileira

http://www.coalizaobrasileira.org.br/
https://www.instagram.com/coalizao.brasileira/
https://www.linkedin.com/company/coalizaobrasileira/

