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RESUMO
A primeira infância é a fase mais comumente conhecida pelo período de 0 a 6 anos de idade,
é nela que ocorre o maior número de sinapses neurais e desenvolvimento cerebral e os acontecimentos deste momento tem influência sobre toda a vida do indivíduo. Este trabalho tem
como objetivo defender a importância do investimento em primeira infância, mostrando como
o desenvolvimento infantil representa uma causa que merece a atenção de toda a sociedade.
Apresenta um vasto referencial teórico com as principais áreas que carecem desse investimento,
educação, saúde e criminalidade. A metodologia escolhida foi a pesquisa bibliográfica com
várias evidências empíricas, com também um exemplo quantitativo. Ao longo da pesquisa,
decidiu-se pela elaboração de uma revisão das ações que mostra as principais iniciativas voltadas
para o desenvolvimento infantil no Brasil. Apresenta-se a avalição do programa Mãe Coruja
Pernambucana, defendendo a importância da realização desse programa. Mostra-se como o bom
uso de recursos nessa faixa etária pode ser a principal arma de redução da desigualdade social.
Palavras-chave: Primeira Infância; Investimento; Desenvolvimento Infantil; Crescimento Econômico.

ABSTRACT
Early childhood is the most commonly known phase of the period from 0 to 6 years of age, it is
here that the greatest number of neural synapses and brain development occurs and the events
of this moment have an influence on the entire life of the individual. This study aims to defend
the importance of investing in early childhood, showing how child development represents a
cause that deserves the attention of society as a whole. It presents a vast theoretical framework
with the main areas that lack such investment, education, health and crime. The methodology
chosen was the bibliographic research with several empirical evidences, with also a quantitative
example. Throughout the research, it was decided to prepare a review of the actions that show
the main initiatives aimed at child development in Brazil. The evaluation of the Mãe Coruja
Pernambucana program is presented, defending the importance of carrying out this program. It
shows how the good use of resources in this age group can be the main weapon to reduce social
inequality.
Keywords: Early Childhood; Investment; Child Development; Economic Growth
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1 INTRODUÇÃO

Como acontece com todo ser vivo, o ciclo de vida humana se divide em fases: infância,
adolescência, fase adulta e velhice. Na inicial encontra-se a primeira infância, que de acordo com
a literatura mais comumente conhecida é a etapa de 0 a 6 anos de idade1 . Para alguns autores, no
entanto, há compreensão de que o perído gestacional deve ser incluído na medida em que é um
período importante e determinante para a vida de uma criança.
A primeira infância representa a etapa onde as maiores descobertas e estímulos acontecem, marcada por intensos processos de desenvolvimento que são determinantes para a capacidade cognitiva e sociabilidade do indivíduo, pois o cerébro absorve e assimila muitas informações
diferentemente de qualquer outra fase da vida. O aprendizado captado durante a primeira infância
é aquele que permanece ao longo de toda a vida.
Da gestação até os primeiros anos de vida de uma criança a produção de conexões
neurais é tão grande que pode atingir até 1 milhão de conexões por segundo, de acordo com o
diretor fundador do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard (EUA). O
progresso das conexões segue e, por volta dos 20 anos de idade, já está bastante consistente,
favorecendo o desenvolvimento da vida adulta.
“Em nenhuma outra fase da vida a conexão neuronal é tão intensa como na
primeira infância."( Jack P. Shonkoff, diretor fundador do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard (EUA).) (CONTENT, 2018)
p.1

Ademais, cuidados adequados a bebês e crianças pequenas ajudam a promover a saúde
física e mental e seu bem estar social em curto e longo prazos.
Preocupados com isso, as Organizações Mundiais responsáveis pelo desenvolvimento na
infância buscam sempre estabalecer programas de investimento adequados para esta faixa etária,
chamados de programas de parentalidade, em que profissionais especializados buscam ajudar
pais, tios, avós e outros cuidadores de referência na adoção de práticas positivas que estimulam e
protegem as crianças pequenas.
Recursos bem investidos nesta fase geram retornos socioeconômicos expressivos no
futuro de uma sociedade, e por isso vários países já estabeleceram que este assunto deve ser
tratado como prioridade absoluta. Esses recursos contribuem para melhorar a qualidade da
educação infantil e aumentar o nível de educação, bem como elevar a renda média e reduzir a
violência.
1

Importante ressaltar que a faixa de 0 a 6 anos é uma convenção utilizada pela UNICEF. No entanto outros órgãos
e instituições podem considerar uma faixa diferente.
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Todos esses fatores são importantes e geram consequências boas ou ruins, a depender do
projeto de investimento implementado.
Motivação
Conforme avança-se no tema escolhido evidencia-se quão multidisciplinar ele é e sua
abrangência sobre todas as áreas que seus resultados influenciam. Uma dessas áreas é a de
Economia Social, um campo da Microeconomia Aplicada, que trabalhando juntamente com o
setor público busca estabelecer o bem estar da população. Além desta, detacam-se a neurociência,
psicologia e educação.
O debate internacional em torno do desenvolvimento infantil já vem sendo abordado
há muito tempo, desde de 1960 quando James Heckman já discutia o assunto, começando
como uma pesquisa da área de desenvolvimento humano, e posteriormente, com pesquisas mais
aprofundadas em primeira infância.
No Brasil o assunto é debatido desde o início dos anos 1980, com uma conquista e um
grande avanço com a aprovação da Lei 13.256/2016 de autoria do Ministro da Cidadania que
estabeleceu o Marco Legal da Primeia Infância, mostrando de certa forma o pioneirismo do país
no sentido de legitimar o trabalho prioritário com essa fase.
A escolha do tema foi baseada em afinidades pessoais com a área de conhecimento que
ele está inserido e a vontade de tornar-se pesquisadora nela; talvez utilizando-o como porta de
entrada na vida acadêmica. A ideia é acumular conhecimentos com o objetivo de melhorar a
realidade das pessoas, pois programas de investimento em primeira infância geram um grande
impacto sobre a população como se discutirá ao longo dessa monografia.
Objetivos
O principal objetivo do presente trabalho é trazer evidências sobre a importância do
investimento em primeira infância, que é fase em que os investimentos apresentam o maior
retorno como mostra a literatura, pois este gera impactos permanentes na vida do indivíduo.
Estrutura do Trabalho
A estrutura da monografia está dividida em três capítulos de desenvolvimento, como
descreve-se a seguir.
No capítulo 2 apresenta-se o referencial teórico com uma reileitura das principais bibliografias conhecidas e discutidas sobre o referido tema, trazendo autores de referência sobre o
assunto para elevar o patamar da presente discussão, mostrando a importância do tema para a
economia e outras áreas do conhecimento.
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O Brasil entrou nessa discussão tardiamente, mas apesar de não ter uma política integral
voltada para a primeira infância o país vem se preocupando cada vez mais com essa questão,
formulando iniciativas municipais, estaduais e federais que nos apresenta um enorme aprendizado
através dessas experiências, desta forma o objetivo do capítulo 3 é mostrar algumas dessas
iniciativas e o aprendizado adquirido com elas.
Por outro lado, mesmo com essa grande quantidade de iniciativas, o Brasil não tem o
costume de fazer avaliações desses programas, o que torna mais difícil a descoberta de quais
programas realmente funcionam, e alcance resultados. Uma avaliação de impacto faz com que os
gestores responsáveis pelo programa, bem como os governantes e a sociedade civil saiba como
está ocorrendo o aproveitamento da iniciativa.
Para mostrar essa importância da avaliação de impacto, no capítulo 4 apresenta-se um
dos poucos programas entre os discutidos no capítulo 3 que foram avaliados, o Mãe coruja
Pernambucana, com o objetivo de mostrar como é importante saber se o programa teve impacto
sobre as variáveis escolhidas em sua formulação, isto é, se a população pretendida a ser alcançada
tem sentido os benefícios daquela iniciativa.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO EM
PRIMEIRA INFÂNCIA

Segundo a literatura conhecida a primeira infância é a fase de 0 a 6 anos, além de
muitos artigos e pesquisas também considerarem o período gestacional, como aqueles escritos
pelo Núcleo pela Primeira Infância, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Bernard
van Leer e etc1 . É nesta fase que altas atividades cognitivas e capacidades socioemocionais
acontecem.
De acordo com a Rede Nacional Primeira Infância2 essa alta atividade cognitiva justifica
a realização de inúmeros estudos em todo o mundo apontando para a importância de investir
no desenvolvimento infantil. São várias as razões que fazem dos investimentos na primeira
infância um dos mais importantes. Primeiro, as transformações realizadas nessa fase da vida
são duradouras e têm impacto sobre toda a vida do indivíduo. De fato, por ocorrerem bem no
início da vida, essas transformações decorrentes de uma melhor atenção e estimulação à primeira
infância têm mais tempo para influenciar o indivíduo. Assim, quanto mais cedo ocorrem, mais
longo será o período que delas podemos nos beneficiar.
Segundo, a atenção e estímulos adequados nos primeiros anos de vida aumenta a potencialidade de uma criança aproveitar oportunidades futuras ou reduz os custos das ações necessárias
para que importantes realizações possam ser alcançadas no futuro. Estudos mostram que o
investimento adequado nessa fase reduz, por exemplo, os custos de todo o processo educacional
futuro; a criança vai absorver melhor os conteúdos porque tem uma base sólida que foi construída
no início de sua vida.
Por fim, uma vez que os impactos da atenção e estimulação adequadas nos primeiros anos
de vida são tão importantes e persistem por toda a vida, não existe política com maior potencial
para reduzir as desigualdades que no nosso país são tão elevadas. Quanto mais equitativa for a
atenção e a estimulação recebidas nessa etapa da vida, menor será a desigualdade de resultados
quando adultos.
O objetivo deste capítulo é mostrar através da literatura como o investimento deve ser
feito sobre vários aspectos para que seja o mais abrangente possível. Apresenta-se o excelente
retorno que o investimento em primeira infância traz sobre as áreas de educação, saúde e
crescimento econômico.
1

2

Para ter acesso a essas pesquisas e artigos, entre nos sites das respectivas instiuições e baixe os acervos de
publicações.
A REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA é uma articulação nacional de organizações da sociedade civil, do
governo, do setor privado, de outras redes e de organizações multilaterais que atuam, direta ou indiretamente, pela
promoção e garantia dos direitos da Primeira Infância – sem discriminação étnico-racial, de gênero, regional,
religiosa, ideológica, partidária, econômica, de orientação sexual ou de qualquer outra natureza. Formada
inicialmente por um pequeno grupo de cerca de dez organizações, a RNPI iniciou suas atividades em março de
2007. Hoje são mais de 200 organizações de todas as regiões do Brasil.
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Mas antes de iniciar a discussão sobre quais áreas são impactadas pelo investimento em
primeira infância, primeiramente, conceitua-se o que é capital humano.
Este conceito aparece com Adam Smith que comparava a “destreza melhorada de um
trabalhador", através da educação ou aprendizagem, ao capital fixo (uma máquina ou instrumento)
que nesse caso seria o talento adquirido realizado na sua pessoa. Posteriormente ele reaparece
em 1950 com o surgimento da disciplina de Economia da Educação, com Theodore W. Schultz e
populariza-se com Gary Becker e Jacob Mincer.
O capital humano seria o componente explicativo fundamental do desenvolvimento
econômico desigual entre países. Nesta monografia, a Teoria do Capital Humano será aplicada
nesse mesmo sentido, mostrando como a falta de investimento pode explicar a desigualdade
entre as crianças.
De acordo com várias pesquisas realizadas por órgãos como a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações Unidas (ONU),
quanto mais cedo ocorrem as intervenções, mais longo será o período que delas podemos nos
beneficiar. Isso acontece pois a fase com menores desigualdades e diferenças entre as pessoas é
exatamente essa, o que motiva os melhores resultados. Assim, é consenso geral que o melhor
momento para se investir em capital humano é na primeira infância.
Autores como SHONKOFF et al. (2011), reafirmam este consenso, e buscam conceituar
o que são habilidades de funções executivas3 e como elas afetam as capacidades cognitivas e
sociais. De acordo com os mesmos, a primeira infância é a etapa de desenvolvimento humano
em que acontecem as maiores descobertas e sinapses neurais.
A figura 1 apresenta como a proficiência das habilidades das funções executivas varia
ao longo da vida. Com base nessa figura observa-se que a maior inclinação da curva acontece
no período entre os 3 e 5 anos, após esta idade a curva continua aumentando em um ritmo mais
lento e a partir dos 25 anos a curva decresce, até que por volta dos 50 anos não apresente tantas
oscilações. Isso nos mostra que o maior desenvolvimento das funções executivas acontece nos
primeiros anos de vida.

3

As funções executivas são as habilidades cognitivas necessárias para controlar nossos pensamentos, nossas
emoções e nossas ações. Esse tema propõe entender melhor como elas se desenvolvem, seu papel e seu impacto
na vida social, afetiva e intelectual desde a infância até a idade adulta.
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Figura 1 – Desenvolvimento das funções executivas ao longo da vida
.

Fonte: NCPI: Estudo III 2016 p. 8, apud Weintraub et al. (2013)

Para elucidar essa questão os autores estabelecem uma analogia entre as atividades
cerebrais e o controle de tráfego áreo de um aeroporto, pois este gerencia as entradas e saídas dos
vôos. No cérebro esse controle chama-se “função executiva". As funções executivas se localizam
nos blocos de contrução de capacidades e permitem ao indivíduo interagir com o mundo de forma
mais adaptável, sendo fundamentais para o direcionamento e regulação de várias habilidades
intelectuais, emocionais e sociais, como cozinhar, ir à escola, fazer compras, entre outras.
No caso das crianças o bloco de construção é utilizado para memorizar e utilizar informações, além de ações adquiridas na primeira infância. Essas habilidades promovem a relação
entre o desempenho escolar e o desenvolvimento social, emocional e moral na infância.
Os autores fazem uma reflexão em como os diferentes ambientes em que uma criança
pode viver causam consequências adversas sobre suas habilidades. Crianças que sofrem traumas na infância apresentam maior probabilidade de terem déficits no funcionamento executivo,
indicando que essas capacidades são vulneráveis a rupturas no início do processo de desenvolvimento.
Fato bastante interessante apresentado pelo professor Jack P. Shonkoff4 é que a ciência
revela argumentos que contrapõem crenças populares de que as crianças não estão prontas
para receberem e entenderem muitas informações. A ciência revela que as crianças estão sim
4

Jack P. Shonkoff atua lecionando na área de Saúde Infantil e Desenvolvimento da Harvard TH Chan FAMRI, da
Faculdade de Saúde Pública de Harvard e da Harvard Graduate School of Education.

Capítulo 2. Revisão bibliográfica sobre a Importância do investimento em Primeira Infância

18

prontas para aprenderem tudo que absorvem da maneira correta, culminando em um maior
aproveitamento das capacidades infantis.
Desta forma, na próxima seção busca-se mostrar evidências como acontece o bom
aproveitamos dessas capacidades.
2.1
2.1.1

Por que investir em primeira infância ?
Impactos sobre o fluxo educacional infantil

Segundo o Estudo I do Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI)5 , o investimento em educação como um dos tipos de investimento em capital humano influencia o bem estar das pessoas ao
longo da vida, melhorando as condições de saúde e níveis socioeconômicos.
“Do ponto de vista social, a evidência empírica demonstra que crianças que
frequentaram boas escolas e tiveram atenção à saúde adequada na primeira
infância tornaram-se cidadãos com menor propensão ao envolvimento com
tabagismo, alcoolismo, criminalidade e violência, além de precisarem menos da
ajuda do governo para sua sobrevivência (através de programas de transferência
de renda e concessão de benefícios)."(ESTUDO. . . , 2014) p. 7

Os autores dizem que no longo prazo as crianças que tiveram menos oportunidades
podem se tornar adultos pobres, produzindo o fenômeno conhecido como ciclo intergeracional
da pobreza,6 e por isso, se fazem necessárias ações de investimento em primeira infância.
Oferecer as mesmas oportunidades a todos os indivíduos faz com que os resultados
produtivos e econômicos de um país sejam maiores.
O estudo evidencia que países que implementaram programas de desenvolvimento
infantil completos, abrangendo os aspectos de saúde, nutrição, estimulação e educação da
criança, alcançaram resultados significativos e duradouros nesse sentido. Conforme será visto no
capítulo 3, o Brasil apresenta uma série de programas que seguem essa mesma linha de incentivo.
Seguindo com a exposição temos BARROS et al. (2011), que identifica a educação como
principal motor para o desenvolvimento infantil.
“Assim, quanto melhor a atenção nos primeiros anos de vida maior será a
capacidade das crianças no aproveitamento das oportunidades educacionais
futuras e menores serão os custos envolvidos na garantia dessas oportunidades."(BARROS et al., 2011) p. 1

O texto discute a importância da qualidade das creches sobre o desenvolvimento infantil,
pois na maioria dos casos para responsáveis que trabalham, é nesse ambiente que as crianças de
5

6

Núcleo Ciência Pela Infância - foi criado em 2011 com o objetivo de promover o desenvolvimento da primeira
infância no Brasil, período que abrange os primeiros seis anos completos – ou 72 meses de vida – de uma
criança.
Significa dizer que a condição de pobreza propaga-se ao longo das gerações e ao longo da vida, isto é, uma
criança que nasce em uma família pobre será muito provavelmente um adulto pobre.
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0 a 4 anos incompletos irão ficar. Quando uma criança completa 4 anos é obrigatório por lei no
Brasil a frequência a uma escola regular de ensino infantil.
O estudo apresentado é uma avaliação feita através de duas relações de estimação. Uma
que relaciona o desenvolvimento da criança com a qualidade da creche e a outra que relaciona a
qualidade das creches com os custos.
Os resultados encontrados comprovam a ideia de que crianças que frequentam ambientes
onde o cuidado é de maior qualidade têm o desenvolvimento melhor do que os que frequentam
de baixa qualidade.
O artigo a todo momento levanta a questão da importância de investimento em políticas
públicas voltadas para a educação infantil e creches de boa qualidade para que as crianças se
desenvolvam da maneira adequada. Como elas deveriam ser estimuladas de acordo com cada
fase de desenvolvimento, pois a falta de estímulos ou estímulos inadequados pode significar um
atraso no desenvolvimento, culminando em um desperdício do potencial humano inerente as
crianças. Justifica-se com o seguinte extrato:
“A creche, embora tenha sido criada fundamentalmente para atender às necessidades políticas e econômicas da sociedade, pode ser um ambiente educativo
valorizado, onde o acesso aos bens culturais seja facilitado e oferecido à criança,
estimulando o seu desenvolvimento, respeitando a sua dignidade, alteridade e
os seus direitos de cidadã."(BARROS et al., 2011)

Os estímulos adequados são aqueles que promovem um desenvolvimento normal das
crianças, em que elas realizem as atividades físicas e mentais de acordo com sua idade e funções
cognitivas daquela fase.
Existem marcos que os especialistas em saúde na primeira infância utilizam para acompanhar o progresso das crianças e saber se elas estão sendo bem estimuladas.
Os marcos servem como controle, de tal forma que quando uma criança realiza essas
atividades o profissional de saúde consegue descobrir se todos os sentidos daquela criança
funcionam normalmente.
O quadro 2.1 apresenta os marcos físicos do desenvolvimento infantil de forma resumida.
Esse quadro relaciona a idade com cada habilidade que uma criança estimulada da forma correta
deveria realizar.
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Quadro 2.1 – Marcos Físicos durante a Primeira Infância
Idade
Recém Nascido
1 mês
2 meses
4 meses
7 meses
9 meses
10 meses
11 meses
12 meses
3 anos
5 anos

Habilidade
Posição Fetal
Levanta o queixo
Fica de bruço e levanta a cabeça segurando-se com as mãos
Senta com auxílio de um adulto
Senta Sozinho
Fica em pé apoiando em lugares
Engatinha
Anda com auxílio de um adulto e fica em pé sozinho
Anda sozinho
Corre bem
Normalmente sabe saltar e comer bem com talheres

Fontes: Elaboração própria, American Academy of Pediatrics 2009; CDC 2012.

No Brasil existe a Caderneta de Saúde da Criança que contém 44 marcos do desenvolvimento infantil, que poderiam ser utilizados para o monitoramento da criança, mas infelizmente
não são preenchidos da maneira correta o que torna o acompanhamento do desenvolvimento
infantil no país ainda muito difícil de ser feito.
Uma outra maneira de contornar esse problema de acompanhamento dos marcos de
desenvolvimento infantil seria por meio das creches de boa qualidade, que apresentam um
currículo que permite a estimulação de forma correta promovendo o maior aproveitamento das
habilidades infantis.
As creches de boa qualidade não só permitem que as crianças se desenvolvam como
também permitem que as mulheres se insiram cada vez mais no mercado de trabalho, pois as
mães saberão que seus filhos estarão em um lugar seguro e sendo cuidados da melhor maneira
possível.
No texto de PACHECO, A; DUPRET, L. (2004) as psicólogas mostram como a qualidade
da creche é importante para atender às necessidades das famílias, como essa questão do mercado
de trabalho feminino, e não meramente um “depósito de crianças".
Para que a creche atenda essas necessidades é necessário também que o momento de
transição da saída do ambiente familiar e a inserção da criança nesse novo local seja feita de
maneira que a interação com novos sujeitos não gere uma exclusão social e traga consigo a
vontade de estar naquele ambiente, que ele seja prazeroso e confortável e que se mostre como
um lugar de confiança para os pais.
A qualidade e o acesso escolar, seja à creche ou uma escola infantil regular, na primeira
infância é extremamente importante para o fluxo escolar infantil contudo existem outros fatores
que impactam a educação nesse período, como o aprendizado as crianças.
Segundo BEGLEY (1996) o cérebro de um recém-nascido é composto de trilhões de
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neurônios, alguns já integrados ao circuito intricado da mente e com potencial quase infinito.
Sendo assim, as experiências na infância determinam como o indivíduo irá absorver todo
conhecimento por ele aprendido.
O autor diz que quando um bebê chega ao mundo seu cérebro está em uma confusão de
neurônios, alguns deles já nascem conectados, pelos genes do óvulo fertilizado, a circuitos que
comandam a respiração ou controlam os batimentos cardíacos, regulam a temperatura corporal
ou produzem reflexos, já outros se não forem utilizados morrem.
São as experiências da infância que irão determinar quais neurônios são usados, e que
irão se conectar com os circuitos do cérebro tão certo quanto um programador em um teclado
reconfigura os circuitos em um computador.
O conhecimento aqui discutido não se restringe somente ao conhecimento cognitivo,
mas sim a valores de mundo que uma criança é exposta desde o momento de seu nascimento,
pois as áreas sensoriais de um indivíduo amadurecem na primeira infância, e muitas vezes ditam
como serão as respostas de suas habilidades quanto adultos.
Novamente no Estudo I do NCPI, que mostra O Impacto do desenvolvimento na Primeira
Infância sobre a Aprendizagem, constata-se o que foi dito anteriormente, através do fragmento
do texto a seguir:
“Funções cognitivas mais especializadas como atenção, memória, planejamento,
raciocínio e juízo crítico começam a se desenvolver na primeira infância por
meio de habilidades como controle de impulsos, a capacidade de redirecionar
atenção e de lembrar de regras".(ESTUDO. . . , 2014) p. 5

Neste estudo do NCPI é mostrado que mesmo quando os custos com a implementação de
um programa de investimento em desenvolvimento infantil é alto os benefícios a serem colhidos
serão muito superiores, confirmando o alto retorno desse investimento.
Outro artigo muito interessante que mostra a questão do retorno ao investimento em
primeira infância é o de GERTLER et al. (2017). O artigo fala sobre um experimento estatístico
que utiliza como metodologia a aplicação de recursos a um grupo e a comparação com outro que
não recebeu. Esse experimento aconteceu na Jamaica com um programa implementado no país
entre 1986 a 1988.
Os pesquisadores obtiveram como resultados a constatação que a educação precoce
produz melhores resultados de vida aos 22 anos de idade e ainda propicia resultados econômicos
substancialmente melhores.
Para as crianças participantes do programa, a educação na primeira infância compensou
os atrasos iniciais de desenvolvimento, diminuiu a defasagem no aproveitamento escolar e
reduziu a desigualdade mais tarde na vida. Além disso, a educação nesta fase mostrou um
aumento dos rendimentos em 25%, o suficiente para que as crianças com atraso de crescimento
alcançassem integralmente os rendimentos do grupo de comparação sem atraso de crescimento.
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Com isso constata-se que uma maior atenção e estímulos bem aplicados nos primeiros
anos de vida aumentam a potencialidade de uma criança aproveitar oportunidades futuras e
reduz os custos das ações necessárias para que importantes realizações possam ser alcançadas no
futuro.
2.1.2

Impactos sobre aspectos de saúde

Em um artigo de CAMPBELL et al. (2017) mostram-se as consequências do investimento
em primeira infância sobre a saúde na vida adulta. Conforme explicitado pelos autores:
“Utilizando dados recentemente coletados em um estudo biomédico, essa pesquisa constata que as crianças participantes apresentam uma saúde significativamente melhor quando alcançam a faixa de 30 anos de idade."(CAMPBELL et
al., 2017) p. 1

O artigo reflete sobre todos os pontos que programas de saúde na primeira infância
ajudam na vida adulta e como deve-se utilizar políticas públicas como método de prevenção.
No quesito saúde, uma das principais preocupações na primeira infância diz respeito a
nutrição das crianças, que traz benefícios a todo ciclo de vida e ajuda no desenvolvimento infantil.
Uma atenção maior a nutrição das crianças segundo pesquisas na área de pediatria aumenta
o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional, como também reduz a morbidade e
mortalidade infantil.
O artigo de CUNHA, A. J. (2015), além de mostrar todas as evidências citadas acima,
explica a importância da assistência à criança nos mil primeiros dias de vida. O texto apresenta
uma revisão das principais bases de dados sobre o assunto e depois estabelece um modelo
explicativo causal para uma ótima nutrição e desenvolvimento fetal e da criança.
Assim como visto em autores citados anteriormente, o texto mostra que uma nutrição de
qualidade apresenta resultados significativos nas funções executivas de uma criança colaborando
para um bom desenvolvimento na infância.
A alimentação é algo tão fundamental para saúde nessa fase da vida que a Organização
Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu estratégias globais para uma melhor nutrição das crianças,
devido a números preocupantes apresentados por vários países. Em todo o mundo cerca de
30% das crianças menores de cinco anos apresentam baixo peso como conseqüência da má
alimentação e repetidas infecções.
Outra discussão sobre a saúde das crianças nos primeiros anos de vida está presente em
um dos artigos de uma série de 6 fascículos de Saúde no Brasil produzidos pelo The Lancet em
2011. Nele discute-se a saúde das mães e crianças menores de cinco anos, mostrando que a taxa
de mortalidade infantil mais elevada se concentra no primeiro ano de vida. A taxa de mortalidade
para menores de 1 ano representa 90% do total de todas as mortes do de 0 a 4 anos.
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Buscando-se mostrar que o cuidado com a saúde das crianças previne problemas futuros, tem-se o artigo do PHD Valentin Fuster (2018) para Journal of the American College of
Cardiology, que discute a importância da atenção à primeira infância para evitar-se problemas
cardiovasculares futuros.
De acordo com o autor, por causa da plasticidade cerebral 7 única que ocorre na infância,
o período é perfeito para incutir comportamentos saudáveis duradouros, que prevenirão doenças
cardiovasculares no futuro.
O estudo destaca que menos de 1% das crianças têm uma alimentação considerada ideal.
Na adolescência esse percentual é ainda mais alarmante, contudo problemas com esta fase não
serão discutidos na monografia. A boa notícia é que corrigir isso antes da vida adulta chegar faz
com que o risco de doenças seja atenuado praticamente no mesmo nível das crianças que sempre
foram saudáveis.
Para melhorar o estilo de vida infantil, é preciso colocar em prática uma abordagem
educacional que envolva diferentes esferas da sociedade. Fuster cita projetos que começam
na escola, outros que unem família e comunidade e, principalmente, políticas públicas que
incentivem o bem estar dos pequenos.
A questão da estrutura familiar e da comunidade que a criança vive, bem como as
políticas públicas aplicadas a primeira infância também são levadas em consideração quando
fala-se sobre problemas de saúde que afetam o desenvolvimento das capacidades infantis.
Os cuidados que são oferecidos para as crianças são primordiais para que elas não
apresentem até mesmo deficiências motoras ou mentais futuras.
Na figura 2 tem-se a comparação entre o cérebro de duas crianças, uma tratada com
cuidados adequados e outra sem esses cuidados.
O cérebro da esquerda é maior e mais uniforme que o da criança negligenciada (à direita);
as áreas escuras, mais intensas no cérebro da direita, são como espaços vazios.

7

Estado dinâmico natural do cérebro que permite modificações fisiológicas e estruturais, sinápticas e nãosinápticas em resposta a alterações do meio.
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Figura 2 – Diferença do cérebro de uma criança desenvolvida e de uma sem o desenvolvimento
adequado

.
Fonte: Bruce D. Perry, M.D., Ph.D., ChildTrauma Academy, 1997.

Essa imagem ficou famosa por ser um caso das consequências do abandono infantil,
as crianças acompanhadas no caso apresentaram problemas de desenvolvimento afetando a
capacidade linguística e mental, a falta de estrutura e cuidados na primeira infância foram os
determinantes para que as crianças não tivessem o desenvolvimento correto. 8
O abandono infantil e os problemas de estrutura familiar não impactam somente saúde,
como será mostrado na próxima seção que fala sobre o investimento em primeira infância como
fonte de redução da violência e criminalidade.
Como foi visto nesta seção, o investimento em primeira infância com ações voltadas
para a área de cuidados com a saúde devem ser realizadas por toda a sociedade, visando que as
crianças sejam adultos mais saudáveis futuramente.
2.1.3

Impactos sobre a Redução da Violência e Criminalidade

É nos primeiros anos de vida que se aprende a lidar com os conflitos e sentimentos. Por
isso, as experiências vividas até os 6 anos de idade são cruciais para a formação do caráter e da
absorção de valores.
Se, por um lado, uma criança que cresce num ambiente desfavorável, com uma família
desestruturada, em condições de miséria e convivendo com violência tem muito mais chances de
se tornar um adulto problemático; quem se desenvolve em um ambiente amoroso, no qual são
ensinados valores como amizade, respeito e compaixão, provavelmente levará esses conceitos
8

A imagem do cérebro que sofreu traumas rodou o mundo todo mostrando os danos cerebrais ocorridos no caso
conhecido Os Órfãos da Romênia, que foi estudado pelo Hospital de Crianças de Boston, da Universidade de
Harvard, que acompanhou e revelou os resultados da negligência dos abrigos infantis na Romênia. Para mais
informações sobre o caso, acesse : https://geracaoamanha.org.br/orfaos-da-romenia/.
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para a vida toda. Isso ressalta a importância do cuidado familiar e em como ele impacta o
desenvolvimento infantil.
Segundo alguns pesquisadores, como LISBOA (2006), os distúrbios de conduta, que
na maioria das vezes pode se iniciar na primeira infância, são os responsáveis pelo crescente
aumento das diferentes formas de violência. A falta de estrutura familiar que proporciona amor,
atenção, segurança, limites, disciplina, valores, auto-estima são fatores determinantes da nossa
caminhada para a decadência social.
O autor fala que um dos piores cenários que a falta de investimento em primeira infância
traz em termos de criminalidade é o aumento da violência doméstica, a corrupção, roubos,
assaltos, seqüestros e até mesmo homicídios. Ele afirma que o investimento em primeira infância
é o único instrumento fonte de mudanças no cenário atual de injustiças e violência.
Assim como educação e saúde, violência e criminalidade é um tema diretamente ligado ao
investimento em primeira infância. Visto que famílias mais pobres vivem muito mais próximas da
marginalidade e a falta de recursos acaba muitas vezes levando a uma estrutura familiar precária
que aumentam a probabilidade de uma criança começar a se envolver com a criminalidade.
O professor Fernando Louzada9 e o juiz Hugo Zaher10 destacaram em uma matéria do
Jornal do Comércio que fala sobre como o investimento em primeira infância previne a violência,
que se o Brasil investisse mais na primeira infância questões como a redução da maioriadade
penal nem precisariam estar sendo discutidas, pois com um investimento no início da vida as
fases posteriores não apresentariam problemas com relação a criminalidade.
Diversos estudos na área de pesquisas sociais mostram que crianças em situação de
vulnerabilidade social e econômica durante a primeira infância, tornam-se jovens que podem se
envolver em atividades criminosas.
Devido a falta de atenção e políticas públicas que busquem ajudar as famílias na formação
de caráter e sim medidas punitivas aplicadas apenas na juventude, acontece o desperdício da
incrível capacidade presente em uma criança nos primeiros anos de vida.
2.1.4

Impactos sobre Crescimento Econômico

Assim, como já é visto nas Equações Mincerianas desde dos anos de 197011 , que o
investimento em capital humano por meio da educação apresenta ganhos expressivos sobre
a produtividade e, consequentemente, sobre salários; uma conversa mais atual sobre ganhos
econômicos surgiu com o economista ganhador do prêmio nobel em 2000, James Heckman.
9
10
11

Professor do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia da Universidade Federal do Paraná.
Juiz auxiliar da Infância e Juventude de Campina Grande (PB).
O modelo salarial de Jacob Mincer (1974) é o arcabouço utilizado para estimar retornos a educação, retornos à
qualidade da educação, retornos à experiência, entre outros. Mincer concebeu uma equação para rendimentos
que seria dependente de fatores explicativos associados à escolaridade e à experiência, além de possivelmente
outros atributos, como sexo, por exemplo.
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Juntamente com psicólogos, sociólogos, estatísticos e neurocientistas estimou o impacto
do investimento na primeira infância sobre a economia. Em seu trabalho HECKMAN (2017)
apresenta os motivos de se investir em desenvolvimento infantil para que esse gere retornos
econômicos. Ao longo do texto o autor mostra como essa é uma estratégia de baixo custo, capaz
de reduzir déficits e aumentar o crescimento econômico.
Uma evidência empírica encontrada por Heckman foi registrada nesse mesmo artigo,
quando ele escreve que : “O retorno estimado sobre o investimento foi de $7 para cada dólar investido."(HECKMAN, 2017). O autor utiliza ainda, uma figura que apresenta o retorno ao ano por
unidade de dólar investido ao longo de cada fase da vida.
Como pode-se ver na figura 3, o maior retorno acontece quando se investe em primeira
infância (programas de pré-natal, programas direcionados aos primeiros anos de vida e programas
de pré-escola), pois este é exponencialmente maior em comparação com as outras fases.
Figura 3 – Retorno ao ano por unidade de dólar investido

Fonte: Adaptado, HECKMAN 2017
A justificativa de Heckman para se priorizar o investimento nesta fase da vida se resume
em algo que deixou-se claro nesta monografia; que durante a primeira infância o cérebro das
crianças está se desenvolvendo em ritmo acelerado.
De acordo com vários trabalhos do Projeto Equação Heckman, a equipe salienta que
reduzir os problemas econômicos através do investimento em desenvolvimento infantil deve ser
uma parceria entre os setores públicos e privados porque isso reduzirá déficits e proporcionará
uma melhor empregabilidade dos recursos da nação.
Dentro do conceito de crescimento econômico se encontra o ponto de união de todos os
outros conceitos apresentados até o momento, pois investir em primeira infância focando em
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educação, saúde e reduzindo violência e criminalidade trazem ganhos econômicos expressivos
para um país.
Conversando ainda com o conceito de capital humano, surge então a questão da alocação
adequada de financiamento público e privado na formação desse capital. Para gerar o retorno
total máximo do investimento em capital humano é importante que novos investimentos sejam
alocados de maneira eficiente dentro de limites – como se faz com o capital físico. Portanto, é
fundamental tentar estabelecer o retorno, dentro de limites, dos diferentes tipos de investimento
em capital humano.
Contudo, esses ganhos mencionados serão sentidos a longo prazo, e para um formulador
de políticas públicas isso deve ser de primordial conhecimento pois estará investindo nas crianças
de hoje para coletar frutos com os adultos de amanhã.
Preocupados com esse retorno o atual Ministro da Cidadania, Osmar Terra, juntamente
com sua antiga equipe implementou em 2016 a Lei do Marco Legal da Primeira Infância, como
a seguir:
“O Brasil é um país pioneiro em aprofundar as questões e leis vinculadas
à Primeira Infância. A Lei 13.257/2016 permitirá um atendimento melhor e
obrigatório às crianças até os seis anos. Com o Marco Legal da Primeira Infância,
estamos fazendo uma caminhada histórica que vai nos levar ao maior impacto
no desenvolvimento humano e social deste País, a longo prazo.” (TERRA, 2016)

O trecho acima confirma tudo que foi mostrado até aqui. A importância de uma sociedade
que pense como unidade e encare a questão do investimento em Primeira Infância como uma
solução para aumentar o desenvolvimento econômico e social de um país.
Essa lei atesta os direitos que garatem investimentos nas áreas defendidas até aqui,
para que não somente tenham-se projetos descentralizados e pequenos e sim políticas públicas
planificadas. Foi uma vitória que começou a fechar a lacuna entre o que diz a ciência e o que
estava na lei, por meio da de iniciativas e serviços baseados no desenvolvimento integral das
crianças desde o nascimento até os seis anos de idade.
2.2

Conclusões

Reafirmando tudo isso, a bibliografia exposta neste capítulo, faz com que se entenda a real
importância do investimento em primeira infância e a necessidade de se fazer políticas públicas
e elaborar programas que apliquem recursos de maneira correta na busca de sempre mitigar os
efeitos de circunstâncias desfavoráveis e aumentar indicadores de bem estar da população.
Mostrou-se as consequências do investimento em primeira infância para as áreas da
educação, saúde, redução da violência e criminalidade bem como o crescimento econômico.
Apresentando como é necessário esta fase ser bem-assistida.
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3 INICIATIVAS E POSICIONAMENTO DO BRASIL COM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Apesar do Brasil não apresentar uma política integrada para a primeira infância como
ocorre no Chile por exemplo; existem várias iniciativas estaduais e municipais, além de programas
federais como o Brasil Carinhoso que buscam melhorar a situação do desenvolvimento infantil
no país.
Algumas delas auxiliam às gestantes desde o início da gravidez até que as crianças
completem 6 anos de idade com ações de visitas aos domícilios com acompanhamento pré-natal
e pós-parto e aconselhamento dos cuidados da saúde e nutrição infantil, possuindo uma grande
abrangência por serem políticas antigas e perenes em seus estados. Outras são iniciativas bastante
recentes e ainda não apresentam um grande alcance.
Neste capítulo mostram-se algumas dessas iniciativas e suas principais características,
estruturando-se em níveis federal, estadual e municipal de acordo com sua administração.
No momento da pesquisa de elaboração desse capítulo algumas dificuldades foram
encontradas pois na maioria das vezes os programas não são bem documentados. Os sites
quase sempre estão desatualizados e relatórios sobre a situação da primeira infância no Brasil
apresentam informações muito sucintas, principalmente no que tange a capilaridade da iniciativa,
dificultando relatos mais completos para alguns programas que serão apresentados.
Programas mais antigos e que já tiveram suas avaliações de impacto realizadas tem
melhores informações disponíveis. A busca por dados que satisfazem os objetivos do trabalho
foi intensa e deparou-se com problemas que em alguns casos impediram que programas fossem
utilizados na monografia.
Particularmente no caso das iniciativas municipais, que na maioria dos casos são desenhadas durante um governo e descontinuadas nos próximos, fazendo com que não se tenham
relatórios e materiais robustos para uso em pesquisas ou que os existentes sejam antigos. É uma
pena que o mais importante de um programa de desenvolvimento infantil não seja levado em
conta, e que os políticos olhem unicamente para os projetos como marcas de seus governos.
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Figura 4 – Iniciativas voltadas para a primeira infância

Fonte: Elaboração própria.

3.1

Iniciativas Federais

à Programa Criança Feliz1,2
• Objetivos: Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento
do desenvolvimento infantil integral na primeira infância; apoiar a gestante e a família
na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; colaborar no exercício da
parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da
função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de
idade. Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias
às políticas e serviços públicos de que necessitem; integrar, ampliar e fortalecer ações de
políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.
• Gestão/Início: Instituído a partir do Decreto no 8.869, de 5 de outubro de 2016, e alterado
pelo Decreto no 9.579, de 22 de novembro de 2018, age de forma intersetorial com a
finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância,
considerando sua família e seu contexto de vida. Atualmente o órgão responsável pela
1

2

Informações sobre o programa obtidas no livro: Da Ciência à Prática : Os programas de apoio ao desenvolvimento infantil na América Latina, São Paulo 2018.
Outros programas descritos neste capítulo apresentam parceria com o Criança Feliz.
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gestão do programa é o Ministério da Cidadania - Secretaria Especial do Desenvolvimento
Social.
• Ações: Sua principal ação são as visitas domiciliares, que podem ser semanais ou quinzenais. As visitas são ações desenvolvidas pelos visitadores na residência da família incluída
no programa, esses profissionais são vinculados ao Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) da sua localidade e possuem nível médio ou superior, das áreas de psicologia, serviço social, pedagogia e terapia ocupacional. Essas visitas representam uma
estratégia de aproximação dos serviços com a família atendida e, por isso, favorecem um
reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de cada
contexto, resultando em propostas de intervenção singulares, pertinentes a cada realidade,
por meio dessas visitas às famílias participantes do Programa Bolsa Família, as equipes do
Criança Feliz fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os
vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil.
• Público Alvo: Gestantes, crianças de até 3 anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa
Família3 ; crianças de até 6 anos e suas famílias beneficiárias do BPC24 ; crianças de até 6
anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no
Estatuto da Criança e do Adolescente.
• Onde atua: Por ser um programa do Governo Federal do Brasil, ele atua por todo território brasileiro por meio de municípios participantes do programa, atualmente são 2.787
municípios participantes do programa, atendendo quase 300 mil pessoas.

àPrograma Brasil Carinhoso5
• Objetivos: O Programa visa, por meio de transferência automática de recursos financeiros,
custear despesas com manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil, contribuir com
as ações de cuidado integral, segurança alimentar e nutricional, além de garantir o acesso
e a permanência da criança, no sistema educacional.6
• Gestão/Início: Criado pelo Governo Federal brasileiro que compõe a Lei no 570, de 14 de
maio de 2012 e integra o Plano Brasil Sem Miséria de 2011.
3

4

5

6

É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema
pobreza em todo o País, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza.
O Benefício de Prestação Continuada, comumente chamado de BPC, é um benefício criado pela Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), Lei 8.742 de 7 de dezembro de 1993, e tem por objetivo principal amparar pessoas à
margem da sociedade e que não podem prover seu sustento.
Informações sobre o programa obtidas em: https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/brasil-carinhoso/sobreo-plano-ou-programa/sobre-o-brasil-carinhoso
O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro
instrumento congênere. As transferências aos municípios e ao Distrito Federal são feitas em duas parcelas. O
montante é calculado com base em 50% do valor anual mínimo por matrícula em creche pública ou conveniada,
em período integral e parcial, definido para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
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• Ações: As ações são interministeriais e cada Ministério tem sua atribuição. O Ministério
do Desenvolvimento Social define a política pública, estabelece critérios e diretrizes para
o Programa. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) – Consolida os dados do
Censo Escolar utilizados para calcular o repasse aos entes federados. O Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Transfere os recursos aos entes federados no
âmbito do Programa e também é responsável pela análise dos processos de prestação de
contas.
• Público Alvo: Inicialmente, os recursos eram destinados aos alunos de 0 a 48 meses7 ,
matriculados em creches públicas ou conveniadas com o poder público, cujas famílias
sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família. Ainda em 2012, a presidente Dilma fez a
expansão do programa, passando a atender crianças de 7 à 15 anos.
• Onde atua: Por ser um programa do Governo Federal do Brasil, ele atua por todo território
brasileiro por meio de municípios participantes do programa.

àPrograma Rede Cegonha8
• Objetivos: É uma rede de cuidados que assegura: às mulheres: o direito ao planejamento
reprodutivo, a atenção humanizada à gravidez, parto, abortamento e puerpério; às crianças:
direito ao nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis.
• Gestão/Início: Uma estratégia lançada em 2011 pelo Governo Federal e gerida pelo
Ministério da Saúde.
• Ações: As ações incluem 4 componentes: Pré-Natal, Parto e nascimento, Puerpério e
atenção integral à saúde da criança, e Sistema logístico (transporte sanitário e regulação).
O primeiro componente inclui: a realização de pré-natal na Unidade Básica de Saúde
(UBS) com captação precoce da gestante (o ideal era que a mulher fosse captada antes da
gravidez, quando há o desejo de tentar engravidar, mas na maioria das vezes a captação só
ocorre depois da descoberta da gravidez), garante o acesso ao pré-natal de alto de risco
quando necessário, inclui a realização dos exames de pré-natal de risco habitual (gravidez
normal) e de alto risco e o acesso aos resultados dos exames, inclui a vinculação da gestante
desde o pré-natal ao local em que será realizado o parto, e abrange a implementação de
estratégias de comunicação social e de programas educativos relacionados à saúde sexual
e à saúde reprodutiva. O segundo componente procura garantir a suficiência de leitos obstétricos e neonatais (UTI, UCI e Canguru) de acordo com as necessidades de cada região,
7

8

Com a mudança da faixa etária de atendimento do programa ainda em 2012 no Governo Dilma Rousseff, o
programa deixa de ser exclusivamente para a Primeira Infância; contudo esta continua sendo a sua principal
frente de enfrentamento.
Informações sobre o programa obtidas em: http://www.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-da-mulher/redecegonha
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garante o acompanhante durante o acolhimento e o trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato (nem todas as grávidas tem conhecimento desse direito). O terceiro componente
abrange a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável;
acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na
primeira semana após a realização do parto e nascimento (é um momento muito importante,
algumas mulheres podem ter dificuldade na hora da amamentação, ou na hora de dar banho,
por exemplo); inclui a busca ativa de crianças vulneráveis e a prevenção e tratamento das
DST/HIV/Aids e Hepatites. O quarto componente promove, nas situações de urgência, o
acesso ao transporte seguro para as gestantes, as puérperas e os recém nascidos de alto
risco, por meio do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Cegonha (as ambulâncias devem estar devidamente equipadas com incubadoras e ventiladores neonatais);
e inclui a implantação do modelo “Vaga Sempre”, com a elaboração e a implementação
do plano de vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto, a regulação de leitos
obstétricos e neonatais, regulação de urgências e a regulação ambulatorial (consultas e
exames). Promove a orientação e oferta de métodos contraceptivos.
• Público Alvo: Gestantes, mulheres no pós-parto imediato e recém-nascidos.
• Onde atua: Atualmente, a Rede Cegonha desenvolve ações em 5.488 municípios, alcançando 2,6 milhões de gestantes. Desde o lançamento da Rede, foram investidos mais de
R$ 3,1 bilhões para o desenvolvimento das ações.

àProjetos de Atenção Nutricional e Estímulo ao Desenvolvimento na
Primeira Infância – ANDI-DPI9,10
• Objetivos: Fomentar nos municípios um novo modelo de atenção integral à saúde das
crianças menores de 5 anos com foco no combate à desnutrição e no estímulo ao desenvolvimento na primeira infância.
• Gestão/Início: Elaborado pelo Ministério da Saúde com a portaria GM/MS no 2.387, de
18 de outubro de 2012. Sua gestão acontece por meio das secretarias de saúde de cada
estado juntamente com funações que apioam o projeto.
• Ações: Apoio a iniciativas municipais e estaduais de capacitação de Equipes de Atenção
Básica e seus Agentes Comunitários de Saúde para promoção do Desenvolvimento na
Primeira Infância (DPI), em especial através da qualificação das visitas domiciliares para
famílias vulneráveis, com grávidas ou crianças pequenas, para fomento ao vinculo afetivo
9

10

Informações sobre programa obtidas em : https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/cssf/seminario-e-outros-eventos/seminarios-e-outros-eventos-anteriores/seminarios-20151/marco-leal-da-1a-infancia/2o-dia/mesa-1-apresentacao-3
Esse programa serve como apoio a outros programas aqui descritos, pos ele lidará com a parte de apoio
nutricional em cada um dos estados em que atua.

Capítulo 3. Iniciativas e posicionamento do Brasil com relação ao desenvolvimento infantil

33

e estimulo ao DPI, visando a construção de um modelo (programático, financeiro e de
avaliação) replicável no país.
• Público Alvo: Famílias com crianças na fase da primeira infância em situação de vulnerabilidade social, cadastradas nos projetos municipais que esta iniciativa federal apoia.
• Onde atua: Em 30 municípios do Brasil: 24 municípios na Amazônia (AM, AC, RO, RR)
e 6 municípios em São Paulo.

àPrograma Nacional de Suplementação de Vitamina A11
• Objetivos: Reduzir e controlar a deficiência de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses
de idade e puérperas no pós-parto imediato (antes da alta hospitalar).
• Gestão/Início: Foi instituído pela Portaria no 729, de 13 de maio de 2005. As capsulas
são enviadas para as secretarias de saúde municipais e a partir daí distribuídas nos postos
de saúde, o controle é realizado através do sistema do Departamento de Atenção Básica.
• Ações: As cápsulas de vitamina A são enviadas, preferencialmente, à central de medicamentos/almoxarifado da secretaria estadual de saúde (SES). A central deve distribuir o
produto às regionais de Saúde ou direto às secretaria municipais.
• Público Alvo: Crianças de 6 a 59 meses de idade e mulheres no pós-parto por não atingir,
pela alimentação, a quantidade diária necessária para prevenir a deficiência dessa vitamina
no organismo.
• Onde atua: Por ser um programa de administração federal ele atua em todo território
brasileiro, bastando que o paciente12 vá até a Unidade Básica de Saúde mais próxima. O
programa tem distribuição por todos municípios do Brasil.

àPrograma Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF)13
• Objetivos: Suplementação preventiva de ferro para crianças, gestantes e mulheres no
pós-parto e pós-aborto. O PNSF, juntamente com a fortificação obrigatória das farinhas de
trigo e milho com ferro e ácido fólico e a orientação nutricional, constitui o conjunto de
estratégias voltadas para o controle e redução da anemia por deficiência de ferro no País.
11

12

13

Informações
sobre
o
programa
obtidas
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
publicacoes/manual_programa_nacional_vitamina_a_2edicao.pdf
Quando a paciente está grávida as doses são ministradas de acordo com a frequência da gestante ao Posto de
Saúde para acompanhamento da gravidez.
Informações
sobre
o
programa
obtidas
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes
/manual_suplementacao_ferro_condutag erais.pdf
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• Gestão/Início: Instituído pela Portaria no 730, de 13 de maio de 2005, e posteriormente
atualizado pela Portaria no 1.977, de 12 de setembro de 2014, que altera as diretrizes
nacionais do Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) da Política Nacional
de Alimentação e Nutrição (Pnan), coordenado pelo Ministério da Saúde que repassa
a verba para que os municípios, o Distrito Federal e os Estados (onde couber) serão
responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e
prazos de validade e distribuição.
• Ações: O PNSF prevê a distribuição de ferro, de forma universal e gratuita, a todas as
crianças, gestantes e mulheres no pós-parto e pós-aborto, nas Unidades Básicas de Saúde
que conformam a rede do SUS, em todos os municípios brasileiros. O público assistido pelo
programa deve ser orientado acerca de uma alimentação saudável e sobre a importância do
consumo de alimentos fontes de ferro.
• Público Alvo: Crianças de 6 a 24 meses de idade, gestantes (incluindo também o ácido
fólico) e mulheres até 3o mês pós-parto e/ou pós-aborto.
• Onde atua: Por ser um programa federal, a distribuição acontece por todos os municípios
do Brasil. A suplementação de ferro é distribuída na Unidade Básica de Saúde, e as
crianças e gestantes enquanto fazem o acompanhamento da caderneta de saúde podem
ingerir esta suplementação.
3.2

Iniciativas Estaduais

àPrograma Mãe Coruja Pernambucana14
• Objetivos: Reduzir as taxas de mortalidade materno-infantil do Estado de Pernambuco,
com uma ação multissetorial com eixos em educação, saúde e desenvolvimento social.
• Gestão/Início: O programa iniciou-se em outubro de 2007 e foi oficializado pelo Decreto
30.353 através do empenho do Governo do Estado de Pernambuco, cujo Governador era
Eduardo Campos. É um programa estadual, porém possui núcleos de gerenciamento em
cada um dos municípios beneficiados e ainda um sistema próprio de monitoramento (SIS
Mãe Coruja), interligando cada um dos municípios com uma rede de informações.
• Ações: Implantação dos Cantos da Mãe Coruja em cada um dos municípios beneficiados
promovendo acolhimento das mães. Nesses locais ocorre o cadastramento das gestantes,
funcionando como um apoio aos profissionais (médicos, educadores, assistentes sociais
e voluntários) escalados pelo Estado para atuarem naquele local, esses locais são como
centros de assistência social onde as mães adquirem informações sobre a gravidez e
cuidados com as crianças. Além disso existem os Círculos de Educação e Cultura, em que
14

Informações sobre o programa obtidas em: https://maecoruja.pe.gov.br/
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acontecem um processo de interação com ações de fortalecimento e empoderamento das
mulheres através de palestras e oficinas, proporcionando um lar mais acolhedor para as
crianças cujas as mães participam. Acontece também o uso de um sistema informatizado
específico, interligado via web a todas as áreas envolvidas, o SIS Mãe Coruja. Todas essas
ações promovem uma operacionalização conjunta entre agentes comunitários de saúde,
coordenadores da atenção primária e os diretores das maternidades.
• Público Alvo: Mulheres a partir do momento que se tornam gestantes, e crianças durante
a primeira infância15 .
• Onde atua: Atualmente são 106 municípios atendidos em Pernambuco, com 202 mil mães
cadastradas e 172 mil crianças acompanhadas.

àPrograma Primeira Infância Melhor (PIM)16
• Objetivos: Orientar as famílias, a partir de sua cultura e experiências, para que promovam
o desenvolvimento integral de suas crianças desde a gestação até os 6 anos de idade.
• Gestão/Início: Desenvolvido desde 2003, tornou-se Lei Estadual n.o 12.544 em 03 de
julho de 2006. O PIM é coordenado pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande
do Sul (RS)17 , com apoio das secretarias da Cultura; da Educação; de Justiça, Cidadania
e Direitos Humanos e de Trabalho e Assistência Social. a execução do programa é de
responsabilidade de cada município.
• Ações: O PIM está voltado para o desenvolvimento pleno das capacidades físicas, intelectuais, sociais e emocionais do ser humano, e tem como eixos de sustentação a Comunidade,
a Família e a Intersetorialidade. Através da visitação semanal dos domicílios por profissionais, que eram inicialmente da área de educação e hoje em dia são selecionados
por inscrições e treinados pela equipe de capacitação, o programa executa a estimulação
do desenvolvimento infantil por meio de atividades lúdicas com componentes do dia a
dia das gestantes e crianças, fortalecimento de vínculos familiares e a identificação das
necessidades dos domicílios visitados; o visitador precisa dialogar e conhecer cada família
para que suas ações sejam adequadas de acordo com aquela realidade. Existe ainda fora
do domicílio uma articulção da rede de serviços, com a Unidade Básica de Saúde e com
os Centros de Referência da Assistência Social, além de palestras realizadas mensalmente
com crianças de todas as idades que o programa atende e gestantes para que haja interação
entre todos os participantes.
15

16
17

No caso do Mãe Coruja, a criança é acompanhada desde seu nascimento até os 5 anos de idade bem como seus
familiares.
Informações sobre o programa obtidas em: http://www.pim.saude.rs.gov.br/v2/
O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado do Brasil a aderir ao Criança Feliz, em novembro de 2016 e possui
137 dos seus municípios elegíveis a este outro programa.
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• Público Alvo: Voltado ao fortalecimento das competências das famílias para a atenção e
cuidado com gestantes e crianças menores de 6 anos de idade, prioritariamente aquelas
que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social
• Onde atua: Atualmente o programa atende 246 municípios dos 497 do Rio Grande do
Sul.

à Programa Primeira Infância Acreana (PIA)18,19
• Objetivos: Promover o desenvolvimento integral na primeira infância por meio da qualificação dos serviços e da visita domiciliar às famílias com gestantes e crianças de até 6 anos
nos seus diversos contextos culturais
• Gestão/Início: Implementado em 2016 e posteriormente instituído pelo Governo do
Estado do Acre como política estadual, Lei no 3.367 em 27 de dezembro de 2017. O
programa é implantado nos municípios que manifestam interesse através da assinatura
do termo de adesão assinado pelo prefeito e governador do Estado, comprometendo-se
com a gestão municipal do programa. No município o programa é desenvolvido por
meio dos comitês intersetoriais municipais com a participação e colaboração dos setores
responsáveis pelas áreas de educação, saúde e assistência social e de organizações não
governamentais, universidades e de programas de orientação e apoio aos cuidadores e pais
responsáveis por seus filhos entre 0 até 6 anos de idade.
• Ações: O PIA acolhe, desenvolve e propõe o fortalecimento das competências familiares
considerando a família responsável pelo papel central e insubstituível de atender as necessidades de desenvolvimento da criança fundamentalmente nos primeiros anos de vida. O
programa qualifica profissionais da rede de assistência social para que acompanhem as
famílias da melhor forma possível, o acompanhento acontece com as visitas dos agentes
comunitários às casas das famílias cadastradas no CRAS de sua localidade, que após
passarem por uma triagem feita pelo assistente social passam a receber essas visitas em
que realizam atividades específicas de acordo com sua realidade, como por exemplo,
incentivar os filhos irem à escola. O PIA também capacita professores da rede pública
infantil de ensino, para que atividades pedagógicas sejam realizadas no ambiente escolar.
Além é claro, dos comitês gestores que ficam responsáveis pelas ações de monitoramento
de como todas as outras ações estão sendo empregadas.
• Público Alvo: Mulheres gestantes e crianças de até 6 anos de idade.
18

19

Informações sobre o program obtidas em: https://www.normasbrasil.com.br/norma/lei-3367-2017ac3 54608.html
O Primeira Infância Acreana é parceiro do Programa Criança Feliz do governo federal desde setembro de 2017.
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• Onde atua: 10 municípios do Acre atendendo 5.628 crianças e 1.143 gestantes que
recebem visitas mensais20

àPrograma Primeira Infância Ribeirinha (PIR)21
• Objetivos: Contribuir ao desenvolvimento dos cuidadores das crianças, fortalecer o vínculo entre os pais e os e filhos e desenvolver competências dos agentes comunitários de
saúde.
• Gestão/Início: Uma iniciativa criada em 2012 pela Fundação Amazonas Sustentável, que
serviu como piloto para uma outra política de investimento em primeira infância no Estado
do Amazonas.
• Ações: Capacitar os agentes comunitários a prestar atendimento em saúde e educação ao
público ribeirinho de 0 a 6 anos é usada uma metodologia própria do PIR inspirada em
políticas do Ministério da Saúde relacionadas à primeira infância e adaptada ao contexto e
à realidade ribeirinha. Além disso, no programa também é usado um aplicativo mobile
desenvolvido pela Samsung e pelo Instituto de Tecnologia do Norte (ITN), que reúne,
num só lugar, todo o conteúdo necessário ao atendimento, desde um guia de visitação
domiciliar até informativos e metodologias. Desde a gestação do bebê até o nascimento,
o apoio às mães, amamentação, cuidados com água e higiene pessoal, dicas para evitar
acidentes domésticos, prevenção a doenças, relacionamento familiar, desenvolvimento da
cognição, e outros, estão contemplados na PIR.
• Público Alvo: Gestantes e crianças de 0 a 6 anos moradores de áreas ribeirinhas em
comunidades tradicionais do Amazonas.
• Onde atua: Atualmente, o PIR beneficia mais de 10,7 mil crianças moradoras de comunidades nos municípios de Maraã, Novo Aripuanã, Itapiranga, Tefé e Uarini, e cerca de 308
agentes comunitários foram capacitados desde então.

àPrograma Primeira Infância Amazonense (PIA)22,23
• Objetivos: Garantir o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança, estimulando o desenvolvimento integral, capacidades e potencialidades de crianças,
famílias e sociedade.
20
21

22

23

Dados com data base do ano de 2018.
Informações sobre o programa obtidas em: http://fas-amazonas.org/educacao-na-floresta/projeto-primeirainfancia-ribeirinha/
Informações sobre o programa obtidas em: http://www.amazonas.am.gov.br/2016/05/governo-do-amazonaslanca-programa-primeira-infancia-amazonense-2/
O Primeira Infância Amazonense teve o Primeira Infância Ribeirinha, programa supracitado, como piloto.
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• Gestão/Início: A criação do programa lançada pela Lei 4.312, de 11 de março de 2016.
Coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde, em conjunto com as Secretarias de Estado
de Educação e Qualidade de Ensino e da Assistência Social e Cidadania.
• Ações: Apoiar e fortalecer as competências da família como primeira e mais importante
instituição de cuidado à saúde e educação da criança nos primeiros 6 anos de vida; prestar
apoio na definição e estratégias para garantir a universalização da educação infantil de
qualidade; prestar assistência social às crianças e às famílias beneficiadas por serviços de
proteção social básica; prestar toda e qualquer orientação às famílias sobre cuidados de
saúde da gestante e da criança, em articulação com os programas de saúde da mulher e
da criança. Na área de educação a prioridade é o estímulo à alfabetização e à melhoria
da escolaridade das mães, das gestantes e de suas famílias; garantia de Educação Infantil,
com formação e capacitação de profissionais; garantir atividades e materiais educativopedagógicos apropriados para a Educação Infantil e que valorizem as culturas locais.
• Público Alvo: Mulheres, gestantes e crianças de 0 a 6 anos.
• Onde atua: Em todo territótio do Estado do Amazonas.

à Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância24
• Objetivos: Contribuir para proporcionar atenção integral e efetiva durante a gravidez,
nascimento, pós-parto e cuidado até os 3 anos de idade,pelos serviços de Saúde, Educação e de Desenvolvimento Social; formar e educar profissionais da Saúde, Educação e
Assistência Social, para que esses informem familiares e cuidadores sobre a importância
do estímulo, do cuidado e vínculo emocional durante os três primeiros anos de vida;
estimular e desenvolver governança local para construir políticas públicas eficazes, que
tornem a promoção do Desenvolvimento na Primeiríssima Infância uma prática sustentável
e de qualidade; buscar evidências sobre a incorporação de boas práticas promotoras de
desenvolvimento infantil nos municípios; disseminar o conhecimento gerado durante a
experiência para a aplicação, em escala, do modelo.
• Gestão/Início: Elaborado em 2009 pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com uma
governança do programa por meio da criação e do fortalecimento de estruturas de gestão
criadas nos níveis municipais e regionais, que favorecem o trabalho em rede, a sinergia de
intervenções setoriais e intersetoriais, bem como a sustentabilidade no longo prazo.
• Ações: As ações do programa são realizadas conforme os 4 eixos de atuação: Governança;
Formação; Mobilização da sociedade; e Avaliação. Para Governança, o que se destaca é a
intersetorialidade, envolvendo os setores da saúde, educação e assistência social que com
24

Informações sobre o programa obtidas
saude/homepage/pdfs/bis_sppi_19_1.pdf

em:

http://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-
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seus respectivos gestores desenvolvem como será a articulação com cada município através
dos comitês municipal e regional, esses gestores são os responsáveis por coordenar e supervisionar as outras ações do programa. No caso da formação, relaciona-se com a área de
capacitação dos profissionais envolvidos no programa, são abordados temas de desenvolviemtno infantil nas atividades de treinamento sobre: pré-natal ampliado, puericultura, parto
humanizado, grupos de famílias grávidas, espaços lúdicos e educação infantil. Além de
trazer conhecimentos, as formações buscam sensibilizar os prossionais das diferentes áreas
sobre formas diferenciadas de contribuir com a qualidade do atendimento. Um exemplo
dessa dinâmica é a formação de puericultura que, ainda que pareça estar mais relacionada
aos cuidados com a saúde das crianças, numa perspectiva de integralidade está associada
também à educação e assistência social. Nas creches, por exemplo, os prossionais podem
passar a acompanhar a caderneta de vacinação das crianças no momento da matrícula ou
na reunião de pais. No eixo de Mobilização da sociedade são feitas ações que buscam
incluir toda a sociedade nos cuidados das crianças, um exemplo disso é a Semana do bebê,
um evento aberto ao público que mostra por meio de ações educativas, lúdicas e criativas,
a importância da promoção do desenvolvimento infantil. O último eixo é Avaliação que
consiste no acompanhamento de 44 indicadores de desenvolvimento infantil para que os
responsáveis pelo programa consigam auferrir resultados e busquem sempre melhorar o
trabalho feito pela iniciativa.
• Público Alvo: Crianças de 0 a 3 anos25 dos municípios de São Paulo.
• Onde atua: Atualmente o programa atua em boa parte do território do Estado de São
Paulo.

àPrograma Mais Infância Ceará26
• Objetivos: Busca contemplar a complexidade de promover o desenvolvimento infantil,
estruturando-se em quatro pilares: Tempo de Crescer, Tempo de Brincar, Tempo de
Aprender e Tempo de Nascer.
• Gestão/Início: Criado em agosto de 2015 e instituído como política pública em fevereiro
de 2019, idealizado inicialmete pela Primeira-Dama Onélia Leite de Santana.
• Ações: O Tempo de Crescer contempla a construcao de uma rede de fortalecimento de
vinculos familiares e comunitarios, por meio de servicos e formacoes de profissionais. Já
o Tempo de Brincar foca nos beneficios do jogo infantil para o desenvolvimento fisico,
cognitivo e emocional das criancas. No Tempo de Aprender, compreende-se a escola
25

26

Este programa foca na faixa-etária de Primeiríssima Infância, entretanto possui ações que reberveram sobre toda
Primeira Infância.
Informações sobre o programa obtidas em: https://www.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2019/07/EBookMaisInfanciaCeara-2019.pdf
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como direito de todos, buscando atender a meta de universalizar a oferta de pre-escola e
ampliar a oferta de creches com a construcao e a qualificacao dos Centros de Educacao
Infantil – Centro de Educação Infantil (CEIs). Por fim, o Tempo de Nascer que contempla
a reestruturacao alinhada de cuidado materno-infantil a partir da atencao a gestacao de
alto risco, visando a reducao da morbimortalidade materna e perinatal.
• Público Alvo: Famílias com crianças de 0 a 6 anos no Estado do Ceará.
• Onde atua: Todos os 184 municípios do Estado do Ceará.

àPrograma Asas da Florestania Infantil - "Asinhas"27
• Objetivos: Atender a crianças de 4 e 5 anos que moram em locais longínquos e que, dessa
forma, não têm acesso à educação infantil.
• Gestão/Início: O programa foi criado em 2009 e desenvolvido até 2015, após o Asas
do ensino médio e do fundamental e emprega metodologia diferenciada, que propicia às
crianças o atendimento individual em suas residências.
• Ações: As ações acontecem por meio de agentes educacionais que têm uma rota de visitas.
Cerca de duas vezes por semana, o agente visita a mesma criança e desenvolve diversas
atividades educativas.
• Público Alvo: Crianças de 4 e 5 anos que moram em áreas sem acesso à escola.
• Onde atua: Atuou em 18 municípios do Estado do Acre e atendeu a mais de 2.548
crianças.
3.3

Iniciativas Municipais

àPrograma Mãe Curitibana28
• Objetivos: Melhorar o acesso e a qualidade do atendimento à gestante e à criança, promovendo a saúde das mães e dos bebês, reduzindo os riscos e diminuindo a mortalidade
materna e infantil.
• Gestão/Início: Criado em 199929 pela Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba - PR.
27

28
29

Informações sobre o programa obtidas em: http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/1432/1/Kelly
%20C.%20C.%20AlbuquerqueA sinhas%20da%20F lorestania.pdf
Informações sobre o program obtidas em: http://www.maecuritibana.com.br/ProgramaMaeCuritibana
Programa mais antigo apresentado nesta monografia, sofreu influências do "Educa a tu hijo"em Cuba e influenciou a criação do supracitado Primeira Infância Melhor no Rio Grande do Sul.
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• Ações: Oferece atenção ao pré-natal, parto e puerpério, cuidados com o recém–nascido
e planejamento familiar; a gestante e o seu companheiro são convidados a participar de
atividades educativas e visitar a maternidade onde será realizado o parto. Todas as ações
são realizadas em conjunto com o SUS através do acompanhamento pré-natal e consultas
feitas na Unidade Básica de Saúde.
• Público Alvo: Gestantes30 desde a descoberta gravidez e o acompanhamento das crianças
até 5 anos.
• Onde atua: Em todo município de Curitiba no Estado do Paraná. O programa já atendeu
mais de 200 mil mães.

àPrograma Nova Semente31
• Objetivos: Ser um mecanismo alternativo e inovador trabalhando de forma integrada
unindo saúde, educação e assistência social para atender crianças de 0 a 6 anos de idade e
suas famílias.
• Gestão/Início: O Programa Nova Semente, ao lado da política municipal de Saúde e
Assistência Social, constituiu o eixo principal da Política de Primeira Infância do Município
de Petrolina no período 2009-2016. O Programa foi criado em 2010 e formalizado como
política pública mediante a aprovação da Lei Municipal No 2.788 de 18 de janeiro de 2016.
• Ações: A ação prioritária do programa está na capacitação parental, que visa o fortalecimento das famílias em sua capacidade de promover o desenvolvimento de seus filhos. Uma
das ações que mais chamou a atenção dos pesquisadores interessados em desenvolvimento
infantil foi a abertura e aumento do número de creches no município. Com o apoio do
Instituto Alfa e Beto programa estabeleceu um projeto da leitura desde o berço, o objetivo
está na capacitação parental, que visa o fortalecimento das famílias em sua capacidade
de promover o desenvolvimento de seus filhos, eram realizados empréstimos semanais de
livros. As educadoras eram capacitadas sobre como ler para bebês e crianças pequenas e
são responsáveis por disseminar estas práticas junto às famílias.
• Público Alvo: Crianças de 0 a 6 anos de idade e suas famílias.
• Onde atua: Atuava em todo município de Petrolina - PE, com a construção de 180 creches
em todo período de atuação.
30
31

Para participar deste programa é necessário que a gestante resida em Curitiba.
Informações sobre o programa obtidas em: https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/1151/1726
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àPrograma Cresça com Seu Filho32,33
• Objetivos: Apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade para que promovam o
desenvolvimento integral de suas crianças no período da gestação e até os 3 anos.
• Gestão/Início: Baseado em projetos já consolidados no país, como o supracitado PIM,
teve seu inicío em outubro de 2014 e hoje é coordenado pela atual Primeira-Dama e sua
equipe juntamente com o apoio do Ministério da Saúde.
• Ações: Visita domiciliar estruturada em 3 etapas (chegada,atividade e despedida), rotina
de supervisão com agentes de saúde e enfermeiros. As visitas destinadas às gestantes são
mensais e duram em torno de 1 hora, já as visitas às crianças são semanais e também
duram em torno de 1 hora; além disso as gestantes participam de oficinas semanais. Todos
os domicílios recebem a visita da supervisão semanal dos enfermeiros.
• Público Alvo: Famílias com crianças de até 3 anos em situação de vulnerabilidade econômica do município de Fortaleza .
• Onde atua: Atualmente com atuação em mais de 35 bairros da Cidade de Fortaleza - CE,
o Cresça com Seu Filho já realizou 106.301 visitas domiciliares, impactando a vida de
8.424 crianças.

àPlano Municipal pela Primeira Infância - RJ34,35
• Objetivos: Atender crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade econômica e
social.
• Gestão/Início: Deliberação no :1.042/2013 DS/CMDCA, resulta de um processo construído pela Rede Nacional Primeira Infância (RNPI). A proposta foi construída e desenvolvida pelas seguintes organizações: Casa da Árvore; Centro de Criação de Imagem Popular
– CECIP; Centro de Estudos Integrados, Infância, Adolescência e Saúde – CEIIAS; Centro
Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância – CIESPI, em convênio com a
PUCRio; Estratégia Brasileirinhos e Brasileirinhas Saudáveis – EBBS; Fundação Xuxa
Meneghel; Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF; Instituto Promundo.
32

33

34

35

Informações sobre o program obtidas em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/cssf/seminario-e-outros-eventos/seminarios-e-outros-eventos-anteriores/seminarios-20151/marco-leal-da-1a-infancia/2o-dia/mesa-4-apresentacao-3
A partir de 2019 o Programa Cresça com Seu Filho passou por uma ampliação e se uniu ao Programa Federal
Criança Feliz, no entando sua administração continuou sendo municipal.
Informações
sobre
o
programa
obtidas
em:
http://www.ciespi.org.br/media/Livros
%20e%20Periodicos/Livros%20e%20periodicos%20pg%201/3PMPI.pdf
Observa-se que neste caso tem-se um plano de diretrizes; e por isso é preciso o surgimento de iniciativas que
juntamente a outros órgãos precisa construir outros planos e programas para que as ações sejam postas em
prática.
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• Ações: Ações por várias áreas, como: Saúde, Educação Infantil e Desenvolvimento social,
visando atender as priporidades do programa de acordo com cada área36 .
• Público Alvo: Crainças de 0 a 6 anos do município do Rio de Janeiro
• Onde atua: Através de ações do governo do Município do Rio de Janeiro, desenvolve
atividades nos bairros da cidade.

àPlano Municipal pela Primeira Infância - SP37,38
• Objetivos: Ser um guia para a atuação do poder público, da sociedade e das famílias,
corresponsáveis na garantia das condições para o pleno desenvolvimento das crianças; e
ser uma ferramenta de acompanhamento e controle dessa atuação, uma vez que dispõe
sobre as metas e estratégias necessárias para o cumprimento de seus eixos estratégicos.
• Gestão/Início: A Lei no 16.710/17 aprovada em outubro de 2017 e posteriormente o
lançamento do projeto no dia 14 de novembro de 2018.
• Ações: Palestras e rodas de conversa voltadas para as gestantes, famílias e cuidadores
visando a promoção do desenvolvimento integral de crianças na primeira infância. No ano
de 2017 foram realizados vários workshops em que a equipe de gestão avaliou de forma
positiva os resultados gerados para a sociedade civil.
• Público Alvo: Crianças na faixa etária da primeira infância do município de São Paulo
que estejam em situação de vulnerabilidade.
• Onde atua: Ações nos bairros do Município de São Paulo.

àPrograma Atenção Melhor à Infância39
• Objetivos: Orientar as famílias e trabalhar a convivência familiar e comunitária a partir de
sua cultura e experiência, para que promovam o desenvolvimento integral de suas crianças.
• Gestão/Início: Foi lançado em 17 de setembro de 2014, com sua metodologia baseada
no PIM - RS. O Grupo Técnico do Programa (GTP) é formado pelas secretarias de
Administração e Planejamento; Saúde; Educação; Assistência Social e Cultura, Esporte e
Lazer.
36

37

38

39

Para mais informações sobre as priporidades do programa de acordo com os eixos atendidos acesse o seguinte
link : http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/12/4-PMPI.pdf
Informações sobre o programa obtidas em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/
Plano_Municipal_pela_Primeira_Infancia.pdf
Observa-se que neste caso tem-se um plano de diretrizes; e por isso é preciso o surgimento de iniciativas que
juntamente a outros órgãos precisa construir outros planos e programas para que as ações sejam postas em
prática.
Informações sobre o programa obtidas em: http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2016/07/projeto-pioneiroorienta-familias-sobre-cuidados-com-a-primeira-infancia-10522
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• Ações: O Programa é desenvolvido por meio de visitas domiciliares e atividades em
grupo, realizadas semanalmente às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social,
visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças,
tudo aplicado as suas realidades. Durante as visitas, os visitadores orientam as famílias no
desenvolvimento de suas crianças com atividades lúdicas, de acordo com a faixa etária
de cada uma delas, sempre envolvendo o cuidador (mãe, pai, tios, irmão mais velho, avó,
entre outros) para que o mesmo, durante a semana, continue o trabalho iniciado na visita.
As gestantes recebem do visitador orientações sobre o desenvolvimento da criança no
útero e sobre a saúde da gestante. Cada família recebe um guia da família que possui
orientações sobre a criança em cada faixa etária.
• Público Alvo: Crianças de 0 a 5 anos e gestantes de alguns bairros de Vila Velha.
• Onde atua: Nos bairros Terra Vermelha e Primeiro de Maio no município de Vila Velha
no Estado do Espírito Santo, um atendimento integrado nas áreas de Saúde, Educação e
Assistência Social.

àPrograma Família que Acolhe (FQA)40,41
• Objetivos: É uma política pública integral para a primeira infância, que tem como objetivo
cuidar da criança desde a gestação até os 6 anos de idade, garantindo o acesso à saúde,
educação e desenvolvimento social de maneira integrada.
• Gestão/Início: Criado em 2013 pela Prefeita Teresa Surita de Boa Vista (RR) é uma
política pública municipal que prioriza a primeira infância, estabelecida pela Lei no 1.545.
• Ações: No programa, os vínculos e cuidados são ensinados e estimulados em todas as ações.
Desde a gestação até os 6 anos da criança, garante-se atendimento médico especializado
para mãe e filho e que a criança tenha sua matrícula efetivada na creche e na pré-escola.
Do nascimento aos 4 anos, é realizado com as crianças o projeto Leitura Desde o Berço.
• Público Alvo: Famílias com gestantes e crianças de até 6 anos.
• Onde atua: Bairro Pintolândia, periferia de Boa Vista, sede do FQA e ações ministradas
em todo o município pelos profissionais do programa. A iniciativa já atendeu até o
momento mais de 12.393 famílias, sendo 10.217 crianças.
40

41

Informações sobre o programa obtidas em: https://www.boavista.rr.gov.br/canal-do-cidadao-projetos/familiaque-acolhe-fqa
Em outubro de 2016, o Família Que Acolhe foi base para a criação de um programa do Governo Federal –
“Criança Feliz”, que vem ampliando sua implantação em todo o País para cuidar da primeira infância. Por isso
estes programas formaram uma das primeiras parcerias entre federal e municipal.
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Outras Iniciativas

àPastoral da Criança42,43,44
• Objetivos: Promover o desenvolvimento das crianças, da gestação aos 6 anos, por meio de
orientações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania, fundamentadas por valores
cristãos que une fé e vida, contribuindo para que suas famílias e comunidades realizem
sua própria transformação.
• Gestão/Início: Fundada em 1983, na cidade de Florestópolis, Paraná, pela médica sanitarista e pediatra, Dra. Zilda Arns Neumann, e pelo então Arcebispo de Londrina, hoje
cardeal emérito, Dom Geraldo Majella Agnelo. É um organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) gerenciada principalmente pela Igreja
Católica com apoio da UNICEF e outros órgãos com uma administração descentralizada
no Brasil e em outros 10 países.
• Ações: Orientação às gestantes por meio de visitas domiciliares sobre a importância do
pré-natal, de um parto de qualidade, do alojamento conjunto, do aleitamento materno, os
direitos e deveres, os cuidados na gravidez, alimentação, higiene e vacinação. Os voluntários que se cadastram no site ou em alguma Igreja Católica participante da pastoral, são
treinados por profissionais da área de saúde e outros voluntários mais antigos, tornando-se
líderes em sua região. Serão esses líderes que acompanharão a cada trimestre da gravidez
com visitas domiciliares, o desenvolvimento do bebê no útero, as queixas mais comuns,
os sinais de risco e o preparo para o parto e pós-parto. Além de dar apoio psicológico e
melhoria da autoestima; a cada visita mensal, o líder entrega para a gestante uma cartela
com informações preciosas sobre o período de sua gravidez e desenvolvimento do bebê Laços de Amor; no caso do acompanhamento das crianças menores de 6 anos os líderes
são preparados para orientar as mães, pais e familiares a acompanhar e cuidar do desenvolvimento da criança em cada etapa da vida. Orientam sobre os direitos, o desenvolvimento
e aprendizagem da criança, os sinais de risco para a saúde e dão informações para a prevenção e tratamento da diarreia e de infecções respiratórias. Realizam também avaliação
nutricional, orientação sobre higiene, saúde bucal e imunização.
• Público Alvo: Gestantes e suas famílias e crianças de 0 a 6 anos.
42

43

44

Informações sobre o programa obtidas no livro: Da Ciência à Prática : Os programas de apoio ao desenvolvimento infantil na América Latina, São Paulo 2018.
Destaca-se que o programa mesmo tendo uma administração por todo o Brasil, não é necessariamente federal
pois sua administração ocorre com um apoio da UNICEF, da Igreja Católica e alguns outros órgãos apoiadores
do projeto. Desta forma se caracteriza por ser um programa descentralizado que teve seu início no Brasil em
1983 e expandiu-se para outros países, alcançando um público internacional.
O Programa possui parceria com o Programa Criança Feliz, para incentivar a participação de mais famílias.
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• Onde atua: Presente em 28.676 comunidades, de 3.535 municípios brasileiros. Além do
Brasil, a Pastoral da Criança está presente em mais 10 países: México, Guiné-Bissau, Haiti,
Peru, Filipinas, Moçambique, Bolívia, República Dominicana, Guatemala e Venezuela.

àPlano Nacional pela Primeira Infância45,46
• Objetivos: Orientar durante os próximos doze anos (da data de sua crianção em diante)
a ação do governo e da sociedade civil na defesa, promoção e realização dos direitos da
criança de até seis anos de idade.
• Gestão/Início: Plano de diretrizes para o período de 2010 - 2022, regido pela equipe da
Rede Nacional Primeira Infância com forte apoio civil.
• Ações: Cobrar decisões políticas e ações; procurar incluir diretrizes e metas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO); assegurar recursos no Plano Plurianual (PPA); propor
emendas aos Orçamentos anuais para os objetivos e metas do Plano; tomá-lo como critério
para avaliação das políticas governamentais na área da criança; usá-lo como instrumento
pedagógico de uma nova consciência política sobre a criança.
• Público Alvo: Todas as crianças do país na faixa etária da Primeira Infância (aceita pelo
plano como a fase de 0 a 6 anos).
• Onde atua: Plano diretor para elaboração de planos e iniciativas municipais e estaduais
por todo território brasileiro.
3.5

Conclusões

Através desses relatos pode-se enxergar que o Brasil ao longo das últimas 3 décadas
vem investindo bastante em Primeira Infância, o que comprova os argumentos de defesa desse
investimento, visto que a fundamentação teórica de todos esses programas e iniciativas também
possuem uma fundamentação teórica que se baseia em algumas das bibliografias escolhidas no
capítulo anterior.
Propositalmente, escolheu-se colocar em pauta mesmo que não seja um programa de
administração pública propriamente dito o Programa Pastoral da Criança, por esse ser aquele
que deu o pontapé inicial da conversa sobre primeira infância no Brasil durante os anos 80, antes
mesmo da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
45

46

Informações sobre o programa obtidas em: http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/01/PNPICompleto.pdf
Uma observação deve ser levada em consideração nesse caso; porque este é um plano elaborador de diretrizes
e não necessariamente um programa; isto é, um plano de iniciativas que juntamente a outros órgãos precisa
construir outros planos e programas para que as ações sejam postas em prática.
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Em 1980 descobriu-se que a taxa de mortalidade infantil no Brasil era muito alta, o que
culminou em uma conversa entre a ONU, a UNICEF e o arcebispo de São Paulo na época, Dom
Paulo Evaristo Arns, que entrou em contato com sua irmã, a médica sanitarista e pediatra Zilda
Arns Neumann dando início ao projeto da Pastoral da Criança.
Toda essa preocupação com a primeira infância foi ganhando força em uma proporção
imensa e despertando os olhares de muitos estudiosos de diversas áreas e não só da assistência
social. Dito isto, pesquisadores como o médico e político brasileiro Osmar Terra, começaram a
voltar sua atenção para a primeira infância por estudos neurocientíficos revelarem que a melhor
fase para se investir é esta; e a partir daí em conjunto com sua equipe política deu início a vários
projetos, em que um deles culminou no Primeira Infância Melhor - RS.
O PIM se tornou um programa pioneiro em sua metodologia e sua formação e merece
destaque pois fundamenta-se teoricamente nos pressupostos de Vygotsky, Piaget, Bowlby,
Winnicott e Bruner, além dos recentes estudos da Neurociência. Este programa serviu como
inspiração para alguns outros citados.
Por meio de todas as iniciativas aqui apresentadas percebe-se que a trajetória desde 1983
com a criação da Pastoral da Criança até hoje foi bastante repleta de ações voltadas para a faixa
etária descrita em todo esse trabalho, com um destaque para o ano de 2016 que como foi visto
no capítulo de referencial teórico foi quando teve-se a promulgação da Lei 13.257/2016 que
aprovou o Marco Legal da Primeira Infância, com os esforços do já mencionado, atual Ministro
da Cidadania, Osmar Terra.
Vale destacar que a maioria destes programas são apoiados pela Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal e pela Reda Nacional Primeira Infância juntamente com as pesquisas do Núcleo
Ciência Pela Infância e da Universidade de Havard que possuem um arcabouço teórico vasto e
profissionais com grande conhecimento sobre a primeira infância, traduzindo números em ações
para melhor atender as necessidades dos pequeninos.
Esses órgãos e outras oranizações internacionais realizam alguns eventos para destacar a
importância da Primeira infância, como o Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, que apresenta medidas para a Equidade na Primeira Infância, além de apresentar
o que vem sendo feito no Brasil e no mundo para se investir nesta fase.
Apesar de todo avanço na área de desenvolvimento infantil aqui apresentado e das muitas
iniciativas feitas no país, dois problemas devem ser levados em consideração, a falta de avaliações
de imapcto e as descontinuações por razões políticas de programas muito bons. Alguns destes
apresentados foram avaliados depois de mais de uma década de implementação, outros não
chegaram a ser avaliados e nem foram desenhados com esse intuito.
Muitas iniciativas são formuladas por questões políticas e se pensando no curto prazo,
não são desenhadas juntamente com profissionais da área de avaliação para que futuramente
descubra-se o quanto de ganho aquela ação trouxe para a população.

Capítulo 3. Iniciativas e posicionamento do Brasil com relação ao desenvolvimento infantil

48

Esses são grandes problemas pois quando não mede-se algo não se pode melhorar. Os
resultados são extremamente importantes para que se saiba o quanto da melhora ou piora sobre
aquele público alvo correspondeu as ações dos programas. Além disso continuar um programa
mesmo que um mandato político acabe é algo primordial para a parte da população que conta
com aquele tipo de trabalho.
Por isso escolheu-se com muita cautela um programa que já foi avaliado, para que seus
resultados sirvam como exemplo do impacto de uma iniciativa sobre indivíduos beneficiados, no
próximo capítulo.
Com esta exposição de programas e sua influências sobre a sociedade, constata-se que é
vital incentivos sobre a primeira infância.
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4 UM EXEMPLO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO: PROGRAMA MÃE CORUJA PERNAMBUCANA

Como mencionado no capítulo anterior, o Brasil apresenta uma gama de programas e
iniciativas voltadas para a primeira infância; contudo esses projetos na maioria das vezes não são
desenhados pensando-se em uma avaliação de impacto.
O que pode se tornar um problema no futuro, visto que em algum momento são esperados
resultados advindos daquela iniciativa, e quando não existe um monitoramento que culminará
em uma avaliação, esses resultados também são inexistentes.
A pergunta que deve ser feita para dar o pontapé incial neste capítulo é “Por que avaliar
um programa é importante ? ". Como dito no capítulo anterior, a avaliação está relacionada a
medição; para saber o quanto realmente o programa foi eficaz para seu público alvo.
Essa eficácia é traduzida como impacto do evento ou impacto da intervenção (programa)
que é a diferença entre a situação de um determinado grupo de tratamento na presença do evento
e a situação que esse mesmo grupo teria na ausência desta.
Saber quais são os resultados daquela iniciativa sobre o grupo beneficiado é de suma
importância porque ao longo do desenho da iniciativa metas serão traçadas, e o seu alcance só
será medido através de uma avaliação de impacto.
Outro ponto importante que merece destaque é a questão das mudanças na realidade
da população atingida por aquele programa. A priori não tem como saber se as alterações na
vida das pessoas ao longo do tempo que usufruiram do evento são vindas do próprio programa
ou se aconteceram outros fatores que geraram aquelas mudanças. A avaliação de impacto que
dará essa resposta, ela será a responsável por isolar o quanto das mudanças são referentes às
consequências do programa.
Entre os programas que possuem avaliação e desta forma torna-se possível a exposição
de resultados, encontra-se o Mãe Coruja Pernambucana, e será este o escolhido para a análise
neste capítulo.
Este capítulo está estruturado da seguinte forma: Primeiramente, faremos um breve
relato sobre a história e desenho do programa, depois parte-se para a avaliação do programa. A
avaliação está dividida em duas partes, uma pequena parte qualitativa e uma segunda parte mais
densa quantitativa.
4.1

Histórico e Desenho do Programa

Por meio de muitas estratégias e um grande empenho do Governo de Eduardo Campos
(governador da época de elaboração do programa) foi implantado em outubro de 2007, oficiali-
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zado pelo Decreto 30.353, o Programa Mãe Coruja Pernambucana com objetivo principal de
reduzir a mortalidade materno-infantil, tendo como públicos alvo as gestantes e as crianças na
faixa etária da primeira infância1 . O objetivo foi traçado para ser alcançado por meio de ações
intersetoriais dos eixos de saúde, educação e desenvolvimento social.
Juntamente com os bons resultados o programa tem o reconhecimento da sociedade e do
porder público, e vem recebendo ao longo desses 12 anos vários prêmios e honrarias.
• Prêmio das Nações Unidas para o Serviço Público em 2014- O UNPSA2
• Prêmio Interamericano de Inovação para a Gestão Pública Efetiva, na categoria de Qualidade de Políticas Públicas, concedido pela Organização dos Estados Americanos (OEA) 3
em 2015.
• Prêmio Zilda Arns4 que reconheceu por se destacar em favor da vida, do cuidado com a
criança, jovem e adolescente, concedido pela Pastoral da Criança em Pernambuco no ano
de 2011.
A ideia e a urgência em implementar um programa como esse surge a partir do momento
que atentou-se para uma taxa de mortalidade infantil elevadíssima no Estado de Pernambuco,
por meio da descoberta de um cemitário infantil clandestino. Segundo a OMS, o número aceito
para esse indicador é de 10 óbitos por mil nascidos vivos; muito menor do que o apresentado no
sertão de Pernambuco, com quase 30 óbitos por mil nascidos vivos.
O Mãe Coruja teve alguns outros programas bem sucedidos como inspiração, como o
Programa Mãe Curitibana (Paraná), o Primeira Infância Melhor (PIM) no Rio Grande do Sul e o
Educa tu Hijo em Cuba.
O programa foi desenhado durante um curto tempo de nove meses, com uma intensa
coleta de dados e pesquisas. Os sujeitos envolvidos nesse projeto foram os governos municipais
e estadual que reconheceram o dever de fortalecer a atenção primária de saúde.
A situação de Pernambuco na questão de vulnerabilidade das crianças e das mulheres
era bastante alarmante até o ano de 2007, mesmo com avanços legais, como o reconhecimento
dos direitos sexuais e reprodutivos e a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Conforme a citação a seguir:
1
2

3

4

Para esse programa a faixa etária da primeira infância é de 0 a 5 anos.
Prêmio das Nações Unidas para o Serviço Público - O UNPSA premia as realizações e contribuições criativas de
instituições do serviço público que levam a uma administração pública mais efetiva e responsável em países de
todo o mundo. Através de uma competição anual, o Prêmio do Serviço Público da ONU promove o papel, o
profissionalismo e a visibilidade do serviço público.
Organização dos Estados Americanos - O prêmio tem como objetivo identificar iniciativas inovadoras de gestão
pública, realizadas por instituições na América Latina, que são identificadas como úteis e possam ser replicadas
em outros lugares.
Seu nome homenageia a Dra. Zilda Arns Neumann, médica pediatra que atuou em causas humanitárias e
sanitaristas, uma das fundadoras da Pastoral da Criança. Conselheira no Conselho Nacional de Saúde, Zilda
Arns trabalhou também no Ministério da Saúde.
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"No caso de Pernambuco, a vulnerabilidade das crianças e das mulheres em sua
trajetória de maternidade acentua-se no interior das comunidades quilombolas,
das aldeias indígenas, dos assentamentos e dos inúmeros bolsões de miséria
urbanos e rurais.
Considerando a divisão geofísica, a zona semiárida pernambucana, assim como
acontece em todo semiárido brasileiro, apresenta os piores indicadores de
mortalidade materna e infantil."(PERNAMBUCO, 2011) p.7

O Mãe Coruja Pernambucana foi desenhado baseando-se em 2 pilares, o primeiro que
reconhece os direitos das mulheres sendo vistas como parte fundamental de uma família e o
segundo no entendimento da infância como a fase prioritária na formulação de políticas sociais.
4.1.1

Critérios para a implantação do programa

No caso do Estado de Pernambuco, o território é dividido administrativamente em Gerências Regionais de Saúde (Geres), em que cada Gerência abarca uma quantidade de municípios
próximos, o Estado apresenta 12 Geres no total.
A escolha para que o município fosse beneficiado dentre os 185 de Pernambuco, leva em
consideração os seguintes critérios:
• taxa de mortalidade infantil igual ou maior que 25 óbitos por mil nascidos vivos;
• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e índice de desenvolvimento infatil (IDI)
baixos;
• nos casos em que 50% dos municípios situados na área adscrita à Geres apresentassem
taxa de mortalidade infantil maior que 25 óbitos por mil nascidos vivos, o programa seria
implantado em todos os municípios da Geres.
Baseado nesses critérios o programa começou o seu atendimento, com o lançamento
acontecendo na cidade de Oricuri.
4.1.2

Evolução do programa

Inicialmente 24 municípios pertencentes a duas Geres localizadas no Sertão foram
beneficiados, pois apresentavam altas taxas de mortalidade infantil. Logo após, sua expansão
ocorreu rapidamente chegando até mais 13 municípios de uma Geres diferente das iniciais.
Depois disso, o programa foi chegando em outros municípios em diferentes Geres do
Estado, até que todas as 12 Geres tivessem municípios beneficiados pelo programa.
Após essas ampliações e o crescimento rápido do programa sobre todo território Pernambucano, em 2008 foi iniciado o sistema de monitoramento interno regular. Assim coordenadores
regionais passaram a estabelecer encontros mensais, analisando a questão da mortalidade infantil
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com o foco na redução desse indicador. Com ótimos resultados e sempre ampliando a sua capilaridade, visando tornar-se uma política pública de atenção às gestantes de forma permanente, ao
final de 2009 o Programa Mãe Coruja Pernambucana passou a ser regulamentado por uma lei
estadual, revogando-se o decreto de sua criação em 2007.
Somente em 2011 foram estabelecidos os indicadores específicos do programa, voltados
para a avaliação de rersultados e andamento dos processsos, juntamente a este fato foi elaborado
o Mapa Estratégico do Programa. Essas duas ações impactaram o programa de forma bastante
positiva e a partir de 2012 o programa passou a ter orçamento próprio devido as melhorias
implementadas com o sistema de monitoramento próprio, o SIS Mãe Coruja.
Atualmente o programa está presente em 103 municípios do Estado e ainda atua como
programa de saúde suplementar em mais 2 municípios (Recife e Ipojuca) com uma gestão
municipal.
4.1.3

Funcionamento do programa

A partir do momento de expansão do programa estabelecem-se os Cantos da Mãe Coruja,
que são espaços de acolhimento, nos quais ocorre o cadastramento das gestantes, funcionando
como um apoio aos profissionais escalados pelo Estado para atuarem naquele local.
O Canto da Mãe Coruja monitora a gestante desde a descoberta da gravidez. O acompanhamento é feito por meio do cadastramento do pré-natal, parto e pós-parto, quando então a
criança é acompanhada desde o seu nascimento até os cinco anos, bem como seus familiares.
Esses espaços promovem os chamados Círculos de Educação e Cultura, onde há um processo de
interação com ações de fortalecimento e empoderamento das mulheres, proporcionando um lar
mais acolhedor para as crianças cujas as mães participam.
Cada Canto estabelece parcerias ou encontra soluções de acordo com as necessidades da
localidade que está inserido. A gestão integrada em todo Estado organiza um conselho consultivo,
um comitê executivo, um comitê de assessoramento, onze comitês regionais, doze coordenações localizadas nas Geres, e cento e três Cantos Mãe Coruja espalhados pelos municípios
beneficiados trabalhando com várias esferas da sociedade, como universidades e organizações
não-governamentais.
A figura 5 apresenta o organograma do Programa:
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Figura 5 – Organograma do Programa Mãe Coruja Pernambucana
.

Fonte: Elaboração própria, Mãe Coruja Pernambucana - Um olhar metodológico, 2017 p. 30

Cada comitê presente no organograma tem uma formação interdisciplinar e atua de forma
conjunta realizando a definição, o acompanhamento e o monitoramento das ações. A atividade
de monitoramento é permanente e perpassa diferentes âmbitos.
O Programa foi desenhado para ser multidisciplinar e por isso tem em sua formação uma
gama de profissionais de várias áreas, como saúde, educação e ciências sociais com o SIS Mãe
Coruja interligando-as.
Dada a origem do problema apresentado anteriormente, altas taxas de mortalidade
infantil; com base em alguns estudos aplicados no interior do Estado vê-se que o fenômeno é
multicausal e não somente um problema relacionado a saúde pública.
A mortalidade infantil é analisada como um indicador ruim, e por isso todos os reforços
para sua reduação. Por ter apresentado números elevados em Pernambuco, essa foi estabelecida
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como uma das questões norteadoras na elaboração do programa, tendo uma perspectiva multissetorial se fez necessário uma ação de políticas convergentes. Visto que, a redução desse indicador
não ocorreu por uma ação isolada do programa, sendo afetada por outros fatores.
Por isso a avaliação quantitativa que será apresentada na próxima seção mostra muitos
outros indicadores e uma metodologia que tenta captar o efeito do programa sobre mais de
um aspecto da sociedade, pois para sanar este problema foram utilizados indicadores de várias
dimensões.
Dessa forma, a resolução para esse problema não é apenas uma questão de saúde, também
possui uma dimensão social que representa muito bem os eixos de prioridade do Mãe Coruja, a
educação/cultura, saúde, e o desenvolvimento e assistência social.
4.2

Avaliação de Impacto do Programa

No ano de 2017 para comemorar os dez anos de existência, o Programa lançou um livro
divido em 4 volumes, em que o terceiro se refere a uma análise quantitativa.
Com informações deste volume juntamente com dados fornecidos por sujeitos envolvidos
na elaboração da avaliação de impacto do programa, nesta seção apresentam-se seus resultados
mostrando como a população de Pernambuco foi impactada por ele.
O foco da seção será a avaliação quantitativa, contudo fala-se brevemente da avaliação
qualitativa.
4.2.1

Avaliação qualitativa

A análise qualitativa foi feita por pessoas envolvidas de todas as formas na elaboração e
funcionamento do programa, além de uma pesquisa com a opinião das mulheres beneficiadas.
Na concepção do programa por ser multidisciplinar, ele foi separado em dois grupos
para que os especialistas explicassem os fatores da criação e fizessem uma síntese da avaliação
qualitativa. Os grupos são: internos e externos, no primerio encontram-se a coordenação do
programa, integrantes da equipe técnica e membros da gestão pública. O segundo, é composto
por indivíduos conhecedores dos objetivos e estrutura do programa e especialistas de áreas de
atuação correlata.
Para analisar de uma forma qualitativa, os grupos internos e externos separaram o
programa por critérios mostrando os pontos fortes, fracos e os desafios a serem enfrentados.
Sendo os pontos fortes, as questões da intersetorialidade por ser um programa multidimensional, a implantação e monitoramento sistemático, os efeitos positivos sobre a mortalidade
infantil e o o poder das mulheres na sociedade, os círculos de educação e cultura como transmissores de conhecimento, a implantação dos cantos mãe coruja, a valorização do cuidado com as
pessoas.
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No caso dos pontos fracos, temos: a difilcudade de articulação com as secretaria, a
possibilidade de descaracterização dos círculos de educação e cultura, vínculo contratual e
seleção dos profissionais do programa, dificuldades no acompanhamento da mãe e da criança,
números de equipes por território, poucas parcerias institucionais, entre outros.
E enfim, os desafios que o programa se depara: apoio da gestão municipal, fortalecimento dos círculos de educação e cultura, acompanhamento da criança e da primeira infância e
fortalecimento da rede de saúde materno-infantil; além da busca pela universialização do projeto
como programa com foco maior em primeira infância.
Com esses aspectos estabelecidos somados com a visão das usuárias do programa
estabelece-se a avaliação qualitativa final.
As usuárias relataram, de uma forma geral, um impacto bastante positivo do programa
em suas vidas. O programa proporcionou um maior acesso de conhecimentos sobre gravidez, pré-natal e pós-parto, além de cuidados com o bebê como vacinação, alimentação, e o
desenvolvimento da primeira infância.
Na visão das mulheres, sobre como o programa age particularmente sobre o emponderamento feminino, elas falaram do resgate da autoestima e aumento da autoconfiança, culminando
no sentimento de autovalorização. Tudo isso promovido pelos Círculos de Educação e Cultura que foi inspirado pelo método Paulo Freire5 em que as participantes compartilham suas
histórias de vida, dividindo experiências umas com as outras para promover o conhecimento
compartilhando as diferentes realidades de mundo.
Um outro ponto importante a ser destacado, é o fortalecimneto do papel do pai e o
vínculo com outros familiares, pois o programa busca realçar a importância da presença paterna e
do apoio familiar principalmente no caso de mães adolescentes. Visto que no Brasil a questão do
abandono afetivo dos pais ainda é muito presente na maternidade de jovens, segundo o Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)6 40 % das famílias é chefiada por mulheres.
No que se refere à entrada das famílias no programa, o kit enxoval que é distribuído
torna-se um grande incentivo e por isso foi algo relatado pelas usuárias, visto que muitas famílias
não possuem condições básicas de vida.
A avaliação qualitativa do programa, mostrou pontos negativos e desafios, mas acima
de tudo pontos positivos, pois reflete diretamente na mudança da realidade das mulheres e suas
famílias.
5

6

O método Paulo Freire estimula a alfabetização dos adultos mediante a discussão de suas experiências de vida
entre si, através de palavras presentes na realidade dos alunos, que são decodificadas para a aquisição da palavra
escrita e da compreensão do mundo.
A fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério
da Economia criada em 1964 como Epea e assumindo o nome atual em 1967.
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Avaliação quantitativa
Metodologia da Avaliação de Impacto

Para entender melhor uma Avaliação de Impacto primeiramente descreve-se sua metodologia, pois desta forma o leitor saberá como os resultados foram obtidos.
Existem vários métodos utilizando a econometria como ferramental para se calcular o
impacto de um programa ou política pública sobre um certo grupo que o recebe. A escolha deste
método irá depender de como o programa ou política foi desenhado.
No caso do Mãe Coruja Pernambucana, o experimento (programa) não sofreu uma
escolha aleatória, pois teve uma hipótese para definir sobre qual grupo o evento irá incidir. Para
este programa a hipótese de escolha estabelecida foi número de óbitos infantis de cada município
e por isso o modelo que foi utilizado em sua avaliação foi o de Diferenças em Diferenças.
A hipótese principal caracteriza como será a escolha entre grupo de tratamento e controle,
no caso deste programa essa hipótese advém dos critérios de implantação do programa.
O método de estimação pelo Modelo de Diferenças em Diferenças pertence ao campo da
Inferência Causal7 , pois busca estabelecer uma relação de causalidade a partir do acontecimento
de um evento (neste caso o programa). Este modelo é utilizado normalmente quando queremos
medir o impacto de um programa ou uma política pública sobre certo grupo de indivíduos.
Para isso precisa-se separar o experimento em dois grupos, o grupo tratado - que recebe
o evento; e o grupo de controle - que não recebe o evento. Faz-se uma subdivisão dos grupos: (i)
grupo de tratamento nos períodos antes e depois do evento e (ii) grupo de controle nos períodos
antes e depois do evento.
O Modelo de Diferenças em Diferenças calcula uma dupla diferença, em que a primeira
se refere a diferença das médias da variável de resultado de cada grupo entre os períodos prétratamento e pós tratamento, e a segunda se refere à diferença da primeira diferença calculada
entre esses dois grupos. No caso do Programa Mãe Coruja Pernambucana, a equação da diferença
é a seguinte:
δ̂ = (ȳtrat,2 − ȳtrat,1 ) − (ȳcont,2 − ȳcont,1 )8

(4.1)

em que δ̂ é a medida do valor do impacto e a variável ȳx,i representa a média de cada
indicador para cada grupo do experimento em cada período analisado (i = 1 ou 2 para pré e pós
programa, respectivamente).
7

8

A inferência causal é o processo de se chegar a uma conclusão sobre uma conexão causal baseada nas condições
da ocorrência de um efeito.
A equação apresentada é a aplicada ao programa. Para mais informações sobre a metodologia de avaliação por
meio do Método de Diferenças em Diferenças e uma equação generalizada leia o livro "Avaliação Econômica de
Projetos Sociais", disponível para download no site da Fundação Itaú Social « https://www.itausocial.org.br/wpcontent/uploads/2018/05/avaliacao-economica-3a-ed_1513188151.pdf »
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A figura 6 é um gráfico de como o impacto é medido através do Modelo de Diferenças
em Diferenças.
Figura 6 – Gráfico do Modelo de Diferenças em Diferenças

Fonte: Mãe Coruja Pernambucana - Um olhar sobre os números, 2017, p.51.
No relatório do programa também são mencionados outros dois modelos para medir o
impacto do programa em relação aos municípios do Estado, Região e Brasil. Contudo esses
modelos não serão apresentados na monografia, visto que não apresentam um resultado tão
robusto quanto o do Modelo de Diferenças em Diferenças, já que esse retrata melhor qual parte
do impacto é realmente referente ao programa.
Através desta metodologia mostram-se os resultados obtidos, na próxima subseção, por
meio do acompanhamento do progresso do programa (que será o efeito causal deste exemplo)
utilizando-se 17 indicadores do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS)9 , como medida de comparação entre os municípios atendidos e os não atendidos
nos períodos pré-programa (2008) e pós programa (2014).
No caso do Mãe Coruja por a escolha não ser aleatória o grupo de controle passa a ser
conhecido como grupo de comparação. Durante o processo de estimação foi necessário realizar
dois ajustes para que o modelo captasse exclusivamente o impacto do programa na realidade
das famílias, um para a condição de saúde materno-infantil de cada grupo do experimento,
por partirem de pontos diferentes e outra pela condição de vulnerabilidade socioeconômica da
população medida por alguns indicadores escolhidos do CENSO 2010. Quando os dois ajustes
são realizados os resultados em relação a significancia estatística são evidenciados e mostram
que os municípios beneficiados são os mais vulneráveis.
9

DATASUS é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil. Trata-se de um órgão da
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, com a responsabilidade de coletar,
processar e disseminar informações sobre saúde.
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Para a vulnerabilidade socioeconômica (ajuste de condição inicial 2), foram escolhidos
indicadores específicos do CENSO para serem analisados, estes indicadores podem ser vistos no
quadro 4.1:
Quadro 4.1 – Indicadores utilizados como ajuste de vulnerabilidade socioeconômica
1- Proporção da população de 0 a 14 anos
2- População total (em Ln)
3- Analfabetismo da população de 15 anos ou mais
4- Índice de desenvolvimento humano
5- Saneamento adequado
6- Porcentagem de pobres
7- Renda domiciliar per capita
Fonte: Elaboração própria, Mãe Coruja Pernambucana - Um olhar sobre os números, 2017.
Segundo o relatório de avaliação do programa, não houve nenhum motivo específico
para a escolha desses indicadores, escolheu-se aqueles que pensaram ser mais adequados para o
objetivo da avaliação.
Calculou-se como uma diferença nas condições iniciais, seja em termos de saúde maternoinfantil, seja na vulnerabilidade socioeconômica afeta os resultados dos indicadores e os valores
do impacto. A magnitude do ajuste indica o quanto das diferenças em condições iniciais entre o
tratamento e o controle afetam o resultado final do indicador. Desta forma, a soma das correções
representa a correção total aplicada ao modelo, isto é, ao subtrair do impacto do programa, a
soma dos ajustes, encontra-se o imapcto real.
Cabe destacar que caso fossem usados outros indicadores para esta avaliação, haveriam
outros ajustes, nesse caso considera-se estes ajustes desprezíveis, visto que não usa-se mais
indicadores do que os que serão apresentados.
A equação apresentada anteriormente é calculada para verificar o quanto do resultado
(melhora ou piora) do indicador é decorrente da eficácia do programa de acordo com o objetivo
de cada indicador e o quanto se refere a outros fatores, verificando se o grupo de municípios que
recebeu o programa obteve melhores resultados.
No quadro 4.2, lista-se os 17 indicadores utilizados na avaliação:
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Quadro 4.2 – Indicadores utilizados na Avaliação
Indicador
1- Proporção de nascidos vivos com sete ou mais consultas de pré-natal
2- Cobertura vacinal(idade-alvo como menores de 2 anos de idade)
3- Taxa de internação hospitalar por causas sensíveis à atenção básica
4 - Proporção de partos cesáreos
5- Proporção de partos de mães adolescentes (menor ou igual a 19 anos de idade)
6 - Prevalência de aleitamento materno exclusivo
7 - Porcentagem de nascidos vivos com índice de Apgar maior ou igual a 6 no 1o minuto de vida10
8- Porcentagem de nascidos vivos com índice de Apgar maior ou igual a 6 no 5o minuto de vida
9 - Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer(abaixo de 2.500g)
10 - Taxa de natimortalidade (nascidos mortos de 22 semanas ou mais de gestação)
11 - Taxa de mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias de idade)
12 - Taxa de mortalidade perinatal (agrupa os dois grupos considerados nas taxas de mortalidade acima)
13 - Taxa de mortalidade neonatal (0 a 27 dias de idade)
14 - Taxa de mortalidade neonatal tardia (7 a 27 dias de idade)
15 - Mortalidade infantil pós-neonatal (28 a 364 dias de idade)
16 - Taxa de mortalidade infantil (menores de 1 ano de idade)
17 - Taxa de mortalidade na infância (menores de 5 anos de idade)

Fontes:Elaboração própria, Mãe Coruja Pernambucana - Um olhar sobre os números, 2017.

Esses indicadores são todos ligados a saúde materno-infantil e taxas de mortalidade
infantis. Os resultados esperados são de aumento ou diminuição dependendo de como o indicador
se apresenta, se é bom ou ruim.
4.2.2.2

Preliminares Empíricos e Resultados da Avaliação de Impacto

Os resultados da avaliação serão apresentados de acordo com a metodologia explicitada
anteriormente. Os valores que serão apresentados são das estimativas para o grupo de tratamento
(os 10311 municípios que possuem o Mãe Coruja) e para o grupo de controle.
Os indicadores escolhidos para avaliar Pernambuco foram usados em uma comparação
com o Nordeste e o resto do Brasil, para que se possa localizar a situação do Estado em relação
ao país e a região em que ele se encontra.
Como dito na subseção 4.1.1, a taxa de mortalidade infantil anterior a implantação do
programa era o principal critério que faria com que um município fosse beneficiado ou não. Por
isso foi feito um levantamento dessa taxa no período de 2005 a 2008, como pode ser visto na
figura 7 que apresenta um gráfico com essa taxa para os municípios de Pernambuco. Com esses
dados foi possível mostrar os dois grupos, o de tratamento e o de controle.

11

Exclui-se da análise Ipojuca e Recife, pois estes receberam o programa em 2013 e 2014, respectivamente.
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Figura 7 – Distribuição dos municípios de tratamento e controle segundo a taxa de mortalidade
infantil: Pernambuco, 2005-2008

.
Fonte: Elaboração própria, OPE Sociais, 2017.
Constata-se então através da Taxa de Mortalidade Infantil, que os municípios escolhidos
como grupo de tratamento possuem um número de óbitos infantis maior que os municípios do
grupo de controle, o que comprova a hipótese principal escolhida para esse programa.
Depois da definição dos dois grupos estima-se os resultados para os municípios de
Pernambuco através do Modelo de Diferenças em Diferenças, em que apresentam-se os valores
do impacto do programa sobre cada indicador, como pode ser visto na tabela 1.
Os valores da tabela 1 mostram o impacto real do programa sobre os grupos do experimento, isto é, o valor do impacto pela metodologia de diferenças em diferenças é a dupla
subtração das médias dos indicadores de cada grupo nos anos antes e após programa. Esses
resultados serão discutidos a seguir, quando discute-se cada um dos indicadores.

61

Capítulo 4. Um exemplo de Avaliação de Impacto: Programa Mãe Coruja Pernambucana

Tabela 1 – Impacto do Programa Mãe Coruja Pernambucana sobre indicadores de saúde (2014)
Indicador

Melhora no
tratamento

Melhora no
controle

Diferença

Ajuste 2:
Vulnerabilidade
-0,6

Impacto

Significância
estatística12

15,5

Ajuste 1:
Condição
inicial
7,5

Proporção de nascidos vivos
com 7 ou mais consultas de
pré-natal
Cobertura vacinal
Taxa de internação hospitalar
por causas causadas à atenção básica
Proporção de partos cesáreos
Proporção de partos de mães
adolescentes (menor ou igual
a 19 anos de idade)
Prevalência de aleitamento
materno exclusivo (<6 meses)
Porcentagem de nascidos vivos com índice de Apgar
maior ou igual a 6 no 1o minuto de vida
Porcentagem de nascidos vivos com índice de Apgar
maior ou igual a 6 no 5o minuto de vida
Proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer(abaixo de 2.500g)
Taxa de natimortalidade (nascidos mortos de 22 semanas
ou mais de gestação)
Taxa de mortalidade neonatal
precoce (0 a 6 dias)
Taxa de mortalidade perinatal (grupos dos dois grupos
considerados nas taxas de
mortalidade acima)
Taxa de mortalidade neonatal
(0 a 27 dias)
Taxa de mortalidade neonatal
tardia (7 a 27 dias)
Mortalidade infantil pósneonatal (28 a 364 dias de
idade)
Taxa de mortalidade infantil
(menores de 1 ano)
Taxa de mortalidade na infância (menores de 5 anos)

37,4

21,9

8,7

SIM

26,5
-7,5

30,3
-9,2

-3,8
1,7

0,3
-0,8

-1,5
0,8

-2,6
1,7

NÃO
NÃO

20,7
-0,7

16,3
-1,5

4,4
0,8

3,1
0,2

-2,1
1,3

3,3
-0,7

SIM
SIM

1,6

-0,1

1,7

-0,5

0,6

1,6

SIM

7,5

2,2

5,4

5,2

0,4

-0,2

NÃO

6,7

0,3

6,4

5,9

0,4

0,1

NÃO

0,3

0,2

0,1

0,0

-0,1

0,2

NÃO

-2,7

0,0

-2,7

-2,8

0,7

-0,7

NÃO

-4,1

-1,8

-2,3

-3,6

1,0

0,2

NÃO

-7,1

-1,2

-6,0

-7,2

2,4

-1,2

NÃO

-4,6

-2,3

-2,3

-3,7

1,1

0,3

NÃO

0,2

-0,1

0,2

-0,2

0,6

-0,2

NÃO

-3,9

-2,0

-1,9

-3,1

0,7

0,5

NÃO

-9,8

-4,6

-5,1

-6,3

1,3

-0,2

NÃO

-11,0

-5,8

-5,2

-6,0

1,4

-0,6

NÃO

Fonte: Elaboração própria, Mãe Coruja Pernambucana - Um olhar sobre os números, 2017.
A partir de agora discute-se os resultados de cada indicador, para Nordeste e o Brasil,
além dos resultados apresentados na tabela 1 para os municípios, descrevendo-os na mesma
ordem de aparecimento na tabela.
• Cobertura Pré-Natal
Começa-se pela Cobertura pré-natal, que em relação ao Brasil retirando-se Pernambuco
apresentou um crescimento do indicador de 1,66 pontos percentuais, a diferença entre
12

As estimativas medidas nesta tabela são de no máximo 15% de significância.
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o país e o Estado é de 2,76 pontos percentuais. No caso da relação com o Nordeste, o
crescimento nesta região, retirando Pernambuco, foi de 2,87 pontos percentuais, a diferença
entre a região e o Estado foi de 1,54 pontos percentuais.
No caso da diferença do impacto estimado para o grupo de tratamento (municípios beneficiados) e o de controle (municípios não beneficiados), com os ajustes (15,5 - (7,5-0,6)) é o
resultado de aproximadamente 8,7 pontos percentuais sendo estatisticamente significativo,
mostrando o impacto positivo do programa sobre esse indicador. O impacto positivo pode
ser visto na figura 8 que mostra um gráfico da trajetória do indicador para cada um dos
grupos, a maior evolução do grupo de tratamento é bastante nítida.
Figura 8 – Evolução da Proporção de nascidos vivos com 7 ou mais consultas dos grupos de
tratamento e controle - 2008 a 2014

.
Fonte: Elaboração própria, Mãe Coruja Pernambucana - Um olhar sobre os números, 2017

• Cobertura Vacinal
Para o indicador da cobertura vacinal, o crescimento no Brasil excluindo-se Pernambuco
foi de 2,70 pontos percentuais, já a diferença entre o país e o Estado foi de 1,23 pontos
percentuais. Na relação Pernambuco X Nordeste, o indicador cresceu 1,93 pontos percentuais para essa região excluindo Pernambuco e a diferença entre o Estado e a região foi de
2,00 pontos percentuais.
Como descrito na tabela 1, o impacto ajustado do programa para os municípios beneficiados
foi de -2,6 pontos percentuais13 , mostrando que não há significância estatística, o que
revela que não existe evidências que o Mãe Coruja tenha ajudado a situação do Estado
nesse sentido.
• Taxa de Internação
13

O p-valor estimado foi de 11 %.
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No caso do indicador da taxa internação por causas sensíveis a atenção básica, não foram
relatados resultados pela equipe de avaliação de impacto. No entanto temos o impacto
ajustado de aproximadamente 1,7 pontos percentuais como aparece na tabela 1, resultado
que não apresenta significância.
Para este indicador o desejável seria uma diminuição do mesmo, visto que ele é um
indicador ruim. Realmente o grupo de municípios beneficiados possui uma trajetória
toda com valores menores que o grupo de municípios não beneficiados, entretanto este
indicador para ambos os grupos teve momentos de aumento, terminando a trajetória com
valores maiores que do início, ao invés de uma diminuição no período analisado, como é
visto na figura 9 que mostra um gráfico com as trajetórias:
Figura 9 – Evolução da Taxa de internação hospitalar por causas sensíveis à atenção básica dos
grupos de tratamento e controle - 2008 a 2014

.
Fonte: Elaboração própria, Mãe Coruja Pernambucana - Um olhar sobre os números, 2017

• Partos Cesáreos
Em sequência temos o indicador de Partos Cesáreos, que é bastante preocupante em todas
as localidades analisadas. Porque está sempre acima do aceito pela OMS, que estabelece
uma margem de 10% a 15 % de partos cesáreos, no entando o Brasil tem apresenado uma
taxa de 55%, a segunda maior do mundo.
Para este indicador, o Brasil retirando-se Pernambuco, mostra um aumento de 2,07 pontos
percentuais e uma diferença entre o Estado de 0,09 pontos percentuais. No caso do
Nordeste sem Pernambuco, existe um aumento de 2,41 pontos percentuais e uma diferença
de -0,25 pontos percentuais.
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No caso do impacto ajustado para os municípios do Estado de Pernambuco, encontrouse um aumento estatisticamente significativo de 3,3 pontos percentuais14 no resultado.
Contudo através da tabela 1, conclui-se que sem os ajustes de condições iniciais o aumento
teria 1 ponto percentual a mais do que o encontrado, o que seria pior, já que busca-se
reduzir este indicador.
• Gravidez na adolescência
Agora tem-se o indicador que analisa a gravidez na adolescência, nesse caso houve uma
redução de 0,24 pontos percentuais no Brasil exceto Pernambuco, e uma diferença entre as
duas localidades de 0,18 pontos percentuais. Para a Região Nordeste, o indicador apresentou uma redução de 0,10 pontos percentuais, e uma diferença em relação a Pernambuco de
0,03 pontos percentuais.
Conforme apresentado (tabela 1), o impacto ajustado para este indicdor foi uma redução
de 0,73 pontos percentuais, o que se considerarmos a trajetória deste indicador com o
passar do tempo é um resultado marginalmente significativo com um p-valor de 9%, e
sendo assim o programa teve algum efeito sobre esse indicador de saúde materno-infantil.
• Aleitamento materno exclusivo
O próximo indicador a ser analisado é de aleitamento exclusivo; que para a média do
Brasil não foi apresentado nenhuma mudança significativa, já para o Nordeste o indicador
obteve um pequeno crescimento. No caso do Modelo de Diferenças em Diferenças para os
municípios beneficiados e não beneficiados estima-se que o programa tenha provocado
um aumento de 1,6 pontos percentuais para este indicador, um resultado marginalmente
significativo15 .
• Apgar 1o e 5o minuto de vida
Para os dois Índices de Apgar apresentados neste capítulo, irá se fazer uma análise em
conjunto. Os resultados para a média brasileira para ambos foi um aumento percentual
de 0,4 pontos, já o crescimento dos indicadores para o Nordeste foi de 0,81 e 0,91
pontos percentuais, respectivamente. No primeiro indicador, não houveram diferenças
significativas em relação a Pernambuco, já para o segundo que se refere ao 5o minuto de
vida, a redução -0,54 para o Estado foi menor que o valor para o restante do Nordeste.
Observando os resultados da tabela 1, nota-se que para ambos os indicadores o resultado
não foi estatitisticamente significativo16 , com os valores de -0,17 para o 1o minuto e 0,07
para o 5o minuto.
• Peso ao nascer
14
15
16

O p-valor estimado foi de 3%.
O p-valor estimado foi de 11%.
O p-valor estimado é de 81% e 90% para o Apgar no 1o e 5o minuto, respectivamente.
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O próximo indicador a ser discutido é o do peso baixo a nascer que durante o tempo
analisado (2008 a 2014) teve um progresso na direção contrária ao desejado, ele cresceu
0,02 pontos percentuais ao ano.
Esse indicador foi o que apresentou menos significância estatística, tanto pra a relação
entre Pernambuco e Brasil quanto para a Pernambuco e Nordeste. Da mesma forma, não
foram encontradas evidências de qualquer crescimento após a implementação do Mãe
Coruja Pernambucana.
Ademais para o Modelo de Diferenças em Diferenças o impacto ajustado também não
apresenta uma significância estatística, com o valor de 0,22 pontos percentuais e um
p-valor estimado de 47%.
• Indicadores de Mortalidade
No caso dos indicadores de mortalidade em suas várias dimensões, todos foram analisados
conjuntamente. No Brasil, assim como no Nordeste e no Estado de Pernambuco todas as
taxas de mortalidades aqui apresentadas declinaram.
Porém esse declínio não mostra nenhuma evidência que tenha ocorrido de forma mais
elevada em Pernambuco se comparado com o resto do Brasil. No entanto se comparado com
o Nordeste o Estado de Pernambuco teve um desempenho melhor, e ainda existe evidências
que os indicadores apresentaram melhores resultados nos municípios beneficiados do que
nos demais, exceto pela taxa de mortalidade neonatal tardia.
Para a mortalidade na infância, a melhora no tratamento foi quase que o dobro do que no
controle, com valores de aproximadamente -11,0 e -5,8 ,respectivamente, como pode ser
visto na tabela 1. Nesse sentido, há algo que aponta para um impacto do programa sobre
os beneficiados. Com os ajustes das condições iniciais, o valor final do impacto foi de -0,6
pontos percentuais, não apresentando significância estatística.
Observou-se também uma redução maior de 9,7 óbitos na taxa de mortalidade infantil para
os municípios beneficiados, em razão dos não beneficiados com 4,6 e uma estimativa via
Diferenças em Diferenças de 5,2 sem os ajustes das condições iniciais17 sobre a redução
desse indicador.
Um impacto aparente também acontece sobre as taxas de mortalidade neonatal, neonatal
precoce, natimortalidade e mortalidade infantil pós-neonatal; com uma diferença de 2 a 3
óbitos por mil nascidos vivos em comparação dos municípios beneficiados para os não
beneficiados.
No caso da taxa de mortalidade perinatal os grupos de tratamento e controle apresentam
uma diferença ainda mais acentuada, com uma redução de 7,12 óbitos por mil nascidos
vivos para os beneficiados contra 1,16 para os não beneficiados. O que mostra o grande
impacto do programa.
17

Com um p-valor de 0,004 %.
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Para este grupo de estimadores, a única taxa que não apresentou uma diferença significativa
entre os grupos do experimento foi a neonatal tardia.
No caso das taxas descritas nos últimos três parágrafos é necessário reavaliar os resultados,
agora com o impacto já ajustado de acordo com as condições iniciais, e nessa nova análise
através dos valores vistos na tabela 1, os resultados são de magnitude pouco expressiva ou
até mesmo inexpressiva.
Com base nessa descrição mais detalhada dos resultados enxerga-se que apesar da
melhora dos indicadores seja para os municípios beneficiados ou para os não beneficiados, com
o impacto ajustado poucos deles possuem influência do Programa Mãe Coruja Pernambucana
somente. O que mostra que a melhora dos grupos do experimento refletem causas externas a
aplicabilidade do programa.
4.3

Conclusões

O maior aprendizado que se tem com esse capítulo é o da importância da avaliação de
impacto, pois com os resultados obtidos pode-se inferir conclusões sobre quão eficaz aquele
programa tem mostrado ser.
A avaliação de impacto apresenta o resultado de um monitoramento constante, e responde
aos questionamentos levantados no início do capítulo. Através dessa avaliação consegue-se ter a
dimensão da intervenção sobre a população que a recebe, por meio da diferença entre o impacto
calculado para o grupo beneficiado e o não beneficiado.
Os ganhos apresentados por uma avaliação são enormes, o maior deles sendo a descoberta
de se o programa está sendo bem sucedido ou não. No caso do Mãe Coruja Pernambucana, depois
dos ajustes feitos o impacto final mostra que 4 indicadores dos 17 escolhidos apresentaram um
resultado significativo, os demais tiveram resultados minímos ou insignificantes.
Os resultados do Mãe Coruja mostraram que ainda que o programa tenha sido eficaz
em suas metas, ele ainda precisa melhorar bastante para que obtenha uma maior efetividade e
apresente melhores resultados em avaliações futuras. Por outro lado esses mesmos resultados
fizeram com que os responsáveis pelo programa e o Governo de Pernambuco soubessem os
pontos fracos a serem melhorados no programa e com isso realizassem alterações que poderiam
corrigir esses problemas.
Sem a realização de uma avaliação de impacto, os membros envolvidos no programa
ainda estariam no escuro sobre o quanto suas ações estão sendo úteis para a população.
Uma avaliação de impacto faz com que os gestores responsáveis pelo programa, bem
como os governantes e a sociedade civil saiba como está ocorrendo o aproveitamento da iniciativa.
Por meio da avaliação existe a compreensão se o programa foi bem desenhado, de forma
a atender o público alvo da melhor forma possível e se as metas definidas no início do projeto
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são condizentes com os resultados encontrados.
Toda intervenção deve ter bem definidas as metas a serem alcançadas em termos dos
mesmos indicadores de resultado selecionados para a avaliação de impacto. De certa forma, é do
contraste entre a magnitude do impacto e das metas propostas que o sucesso do programa será
avaliado. Os resultados almejados foram efetivamente alcançados? Essa é a pergunta a ser feita
após a avaliação de impacto.
É claro que baseado nos resultados deve existir uma interpretação , uma visão crítica,
se nem todos os indicadores mostraram melhora talvez não seja porque o programa é ineficaz,
mas sim porque ele precisa ser revisado ou precise de um tempo de maturação maior para que
apresente resultados mais significativos.
Mesmo que a avaliação de impacto não retorne resultados significativos, sua elaboração é
extremamente necessária para a descoberta de quais iniciativas merecem continuidade, mudanças
ou aprimoramentos. Como descrito em momentos anteriores, quando não se mede não se pode
melhorar, a mensuração do impacto é o mais importante.
A partir do momento que temos uma relação de medida consegue-se saber quais metas
precisam ser revistas e como aquele programa pode ser mais efetivo.
Para se incutir a tradição de se fazer avaliações de impacto, é necessário que no período
de elaboração e desenho do programa haja a realização de uma Avaliação ex-ante, que permite
estimar a magnitude do impacto que se espera que uma intervenção venha a ter quando feita.
Desta forma, com um desenho elaborado de maneira correta e mais completo possível,
com uma avaliação prévia e metas bem definidas fica mais fácil se realizar uma avaliação de
impacto depois da implementação do programa.
No Brasil não existe a tradição da realização de avaliações de impacto, muitas vezes
porque o programa não foi desenhado pensando-se em uma avaliação posterior. A maioria das
iniciativas brasileiras voltadas para a primeira infância são feitas de forma emergencial, quando
um problema é identificado ele precisa ser sanado o mais rápido possível e somente depois de
algum tempo essas iniciativas se tornam políticas públicas, despertando o desejo em se saber
quais são resultados obtidos com ela.
Muitas vezes, o que se enxerga na sociedade, como por exemplo um aumento de renda ou
melhora nas condições de vulnerabilidade não decorre necessariamente do programa implantado
naquela região.
Sendo assim, esse será o objetivo da avaliação de impacto, mostar se a mudança aparente
é realmente decorrente da iniciativa implementada ou se existiram outros fatores que culminaram
nas mudanças observadas.
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5 CONCLUSÕES

Nesta monografia, foi visto que o investimento em primeira infância é extremamente
essencial para o crescimento de uma sociedade como um todo e este deve ser feito sobre várias
áreas da vida de uma criança.
Indubitavelmente, defendeu-se a importância dos primeiros anos de um indivíduo e
como acontecimentos ocorridos nesta etapa reverberam por toda a vida, por meio de estudos que
mostraram o impacto na vida adulta dos programas implementados na infância.
O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma análise profunda sobre a
questão do desenvolvimento infantil, em que mostrou-se como a empregabilidade de recursos da
maneira correta acarreta bons resultados sobre o país e a população. Também proporcionou uma
ampliação de conhecimentos sobre o tema que gerou novas descobertas através das pesquisas
realizadas em sua elaboração.
Os objetivos descritos na introdução foram atendidos e a hipótese principal foi apresentada de forma bastante clara, pois toda a bibliografia relacionada ao tema foi bem discutida e os
programas de parentalidade relatados no capítulo 3 serviram como um catálogo que permitiu
conhecer como anda a situação da primeira infância no Brasil.
Apesar de ser um assunto bastante abordado pela comunidade acadêmica, a primeira
infância ainda não é tão usada como tema de trabalhos de conclusão de curso na graduação. Por
isso essa escolha em falar sobre desenvolvimento infantil, para apresentar à universidade por
meio de um discente a relevância do tema para toda a sociedade, colocando em pauta um novo
olhar sobre os conceitos envolvidos na discussão.
Logo no início conceituou-se capital humano, que talvez para muitos poderia parecer
algo que não se relaciona com o tópico de Primeira Infância, contudo esclareceu-se que quando
se investe nas crianças nada mais é que investimento em capital humano, pois assim como na
Teoria Neoclássica que associa a Teoria do Capital Humano a produtividade e salários; quando se
investe em uma criança hoje, no longo prazo ela se torna um adulto com ganhos de produtividade
e maiores salários.
Depois desse conceito, apresentou-se quais áreas mereciam investimento para aumentar
o desenvolvimento infantil, elas foram: educação, saúde e violência e criminalidade.
Através de autores que exploram temas relacionados a neurociência, dissertando sobre
a capacidade cognitiva e o comportamento do cérebro da criança justificou-se porque agir o
quão mais cedo o possível. Seja na qualidade da creche ou educação infantil, seja pela nutrição e
cuidados com a saúde infantil e estímulos adequados ou até mesmo com medidas governamentais
para que as famílias e cuidadores que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica
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possam ser plenamente assistidas e suas crianças não insiram-se no mundo do crime como é
visto em muitos lugares no Brasil.
Entendeu-se com alguns estudos apresentados que a igualdade de oportunidades nesta
fase da vida é o melhor meio de reduzir a desigualdade social futura, pois partindo de um mesmo
ponto todas as crianças são capazes de alcançar melhores resultados.
Por meio de autores de referência para o desenvolvimento infanil, como James Heckman,
conseguiu-se medir quanto o investimento em Primeira Infância traz de retorno monetário para o
país, mostrando que o assunto não é só uma questão de desenvolvimento humano e social, mas
também de crescimento econômico.
Além de todos os pontos discutidos até aqui é importante destacar algumas críticas
quando o asssunto é primeira infância no Brasil.
A principal crítica se refere a falta de avaliações de impacto sobre programas focados
em desenvolvimento infantil, como dito no capítulo que se apresenta uma série de iniciativas
no Brasil, quando não se avalia (mede) não se sabe onde melhorar ou até mesmo como está
ocorrendo o alcance do programa, se realmente está sendo efetivo sobre a população que o
recebe.
Uma das causas para a falta de avaliações tem relação em como os programas são
desenhados, já que muitos deles são feitos somente como um meio de se conseguir apoio político,
e quando esse objetivo é alcançado o programa não continua sendo acompanhado, e muitas
vezes é até mesmo descontinuado pois o governo seguinte não pensa em perpetuar iniciativas de
governantes anteriores, causando a falta de perenidade dos programas.
Algumas outras dificuldades devem ser destacadas em relação a elaboração de uma
avaliação de impacto, como a dificuldade em se definir qual grupo será beneficiado e qual será o
de controle, pois o maior problema é saber como aquele grupo reagiria na ausência do programa.
Também existe o problema do custo em se realizar uma avaliação, já que é necessário
todo um aparato, com bons profissionais especializados na área; e nem sempre os responsáveis
pelo programa podem ou querem efetuar um gasto como esse.
No caso do Mãe Coruja Pernambucana a avaliação de impacto mostrou como a iniciativa
atendia ou não as metas que foram estabecidas e o quanto do seu objetivo foi realmente posto
em prática segundo os resultados dos indicadores da avaliação. O ganho para os gestores do
programa foi enorme pois descubriu-se quais ações estavam dando certo e quais ainda precisavam
melhorar para que o programa apresente ainda melhores resultados futuros.
Outra crítica importante é a falta de uma rede entre todas as esferas do governo (como
acontece em alguns países da América Latina) que trasforme os programas em políticas públicas
que atendam toda a população brasileira, por mais que tenha-se um programa como o Criança
Feliz, que é federal com ligações municipais, a capilaridade dele ainda não é total; é claro que
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países como Cuba e Chile que possuem programas muito bem sucedidos tem a vantagem de não
serem de dimensões continentais como o Brasil.
Baseando-se em toda a discussão dessa monografia, a contribuição que deixa-se para
trabalhos futuros é que através do reconhecimento das críticas sendo vistas como problemas
a serem tratados, essas possam ser resolvidas. Que mais alunos possam ter interesse sobre um
assunto de fundamental importância para a sociedade, e que o tema provoque mais discussões no
meio acadêmico.
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