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Resumo Executivo

P

or que investir na primeira infância? A pergunta que abre o primeiro capítulo deste
livro é respondida em suas 208 páginas com
uma série de argumentos técnicos e científicos,
mas também com depoimentos de mães, avós,
pais, crianças e de profissionais que trabalham
em programas de apoio ao desenvolvimento
infantil de Norte a Sul do Brasil e também em
outros países, como Chile, Uruguai, Peru, Cuba,
Colômbia e Moçambique.
Dividido em cinco capítulos, o livro Da ciência
à prática – Os programas de apoio ao desenvolvimento infantil na América Latina traz no
Capítulo 1 as evidências científicas sobre a
importância dessa fase, que vai de 0 a 6 anos.
Há inúmeros fatores biológicos, sociais e econômicos que justificam o investimento. Entre
os ganhos, estão desde o aumento do nível
médio de educação e de renda até a diminuição da violência.
No Capítulo 2, além de um histórico desse tipo
de iniciativa no mundo, há detalhes sobre a
metodologia e o trabalho de programas que
são referência na América Latina, como Educa
a Tu Hijo (Cuba), Chile Crece Contigo, Uruguay
Crece Contigo e Cuna Más (Peru).
Nas três últimas décadas, diversas iniciativas
também foram implantadas em diferentes
partes do Brasil, muitas delas inspiradas nesses bons exemplos internacionais. Programas
como Pastoral da Criança, Primeira Infância
Melhor (PIM), Mãe Coruja Pernambucana, Padin, Cresça com Seu Filho, Família que Acolhe
e Primeira Infância Acreana estão no Capítulo
3, que apresenta, além de suas inovações e metodologia, seus desafios e principais resultados.
O Capítulo 4 é todo dedicado ao Programa
Criança Feliz (PCF). Apoiado por cinco organismos das Nações Unidas, o PCF é hoje um

dos maiores programas de parentalidade do
mundo e vem chamando a atenção de especialistas brasileiros e estrangeiros pela rapidez com que ganhou escala (ver infográfico
das p. 100 e 101) e também por diversas práticas inovadoras.
Na publicação, há dados sobre a implementação do programa nos 26 estados brasileiros e no
Distrito Federal. Escolhidos por conta dos seus
avanços e desafios, treze estados, de todas as
regiões brasileiras, foram visitados in loco, entre maio e junho de 2018, por uma equipe de
Jornalistas Amigos da Criança,* que percorreu
centenas de quilômetros no país inteiro para
acompanhar de perto dezenas de visitas e entrevistar gestores, visitadores, supervisores,
crianças, pais, mães e avós, entre outros. O resultado você confere nos chamados estudos de
caso, a partir da página 105.
O último capítulo do livro é um resumo das
principais lições aprendidas com o Criança
Feliz e outros programas de parentalidade no
Brasil e no exterior. Traduzidas em 10 boas
práticas, elas foram formuladas com base em
entrevistas com mais de 300 pessoas.
Em todos os capítulos, há ainda dezenas de
fotos que contam, em imagens, essas histórias
e registram, com sensibilidade, flagrantes do
Criança Feliz e de outros programas de parentalidade da região.
Mais do que fornecer um rico e diversificado
painel dessas iniciativas, o objetivo desta publicação é inspirar ações que possam, sim, fazer
a diferença na vida e no futuro de milhares de
crianças. Boa leitura!

* Título concedido pela organização da sociedade civil Andi,
em parceria com o Unicef, entre outros, aos profissionais
que mais se destacaram na cobertura desse tema.
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Apresentação

Na FBvL, estamos constantemente explorando
oportunidades de boas práticas que possam alcançar grande escala, em soluções capazes de
dar oportunidades para pais e bebês construírem
interações ricas e afetivas. É por isso que apoiamos a liderança do então ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, uma referência em
primeira infância por mais de duas décadas, no
lançamento do Programa Criança Feliz (PCF).
O programa nasceu enfrentando desafios de vários tipos: mobilizar pessoas para implementar
as visitas domiciliares em um setor não dimensionado para ir em busca de seus beneficiários,
mas para esperá-los; transferir orçamentos entre
setores sem ter os mecanismos institucionais para
fazê-lo; garantir a vontade política e a complementaridade orçamentária de várias instâncias
de governos e setores que não estão acostumados a cooperar de maneira efetiva; e treinar um
exército de profissionais e agentes comunitários
para trazer a cada família o apoio adequado às
suas respectivas necessidades. Como se não bastasse, uma meta ambiciosa de atingir 4 milhões
de crianças no curto prazo de 3 anos, enfrentando
uma profunda mudança na administração federal.

Em menos de um ano, o PCF atingiu uma cobertura
recorde de quase 4001 mil crianças e gestantes visitadas. Cerca de 50% de todos os municípios do país
aderiram ao programa e o estão implementando.
Alguns com resultados interessantes, outros com
grandes dificuldades e fracassos.
Neste livro, a Cross Content oferece uma visão
aprofundada do processo de crescimento do
programa durante seu primeiro ano de operação
em campo. Identifica o aprendizado
a respeito dos benefícios e riscos de
um escalonamento acelerado, em
contraste com o crescimento gradual por longos períodos. Levanta o
impacto que há na qualidade do serviço e na satisfação de seus usuários.
E traz uma visão comparativa com
outros programas similares geográfica ou culturalmente próximos ao
contexto brasileiro.
Este documento busca contribuir
para a consolidação desses programas que procuram apoiar adultos
que têm sobre os ombros a responsabilidade de criar novas gerações.
Meu desejo é que as histórias de sucesso, fracassos e promessas que estão no livro
estimulem a intenção de melhorar as iniciativas
existentes, com esforços conjuntos para fornecer
soluções para os desafios em voga.
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N

a Fundação Bernard van Leer (FBvL), acreditamos que todos os bebês e crianças pequenas merecem um bom começo de vida – e
temos um interesse especial naqueles mais vulneráveis, que têm de enfrentar grandes desafios. Um bom começo é possível quando o bebê
tem um cuidador estável, receptivo e atencioso.
Há evidências de que os programas de apoio à
família são uma maneira eficaz de se alcançar
isso. A visita domiciliar facilita o contato direto
com os serviços existentes, além de estender a
assistência direta aos adultos, auxiliando-os a administrar fatores de estresse, o que pode limitar a
sua capacidade de cuidar com carinho.

Keylla Sofia de Carvalho,
uma das crianças
visitadas pelo Programa
Criança Feliz no Piauí

Como representante da Fundação Bernard van
Leer, gostaria de agradecer à Cross Content pela
qualidade dos conteúdos e pelas percepções incluídas neste livro.
Leonardo Yánez, representante sênior da
Fundação Bernard van Leer na América Latina
1 Dados de setembro de 2018.

5

Brincando e aprendendo: a bebê Maria Júlia
Santos de Lima, de São José da Laje (AL), se
diverte com o apoio da mãe, Fernanda da Silva
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Por que investir
na primeira
infância?
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As experiências vivenciadas pelo bebê durante a gravidez
e os primeiros anos de vida são determinantes para um
desenvolvimento saudável e duradouro. Por isso, é preciso
dar atenção especial aos cuidados e às interações com as
crianças antes mesmo do nascimento
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1

Inúmeros estudos realizados em todo o mundo apontam para a importância de investir na primeira infância, período que vai do 0 aos 6 anos de idade. Entre os principais motivos que justificam
essa posição está o grande desenvolvimento cerebral que ocorre nessa faixa etária, estabelecendo as bases para os processos cognitivos. Além disso, a oferta de cuidados adequados a bebês e
crianças pequenas ajuda a promover a saúde física e mental e seu bem-estar social em curto e
longo prazos. Como consequência, contribui para diminuir a evasão escolar e aumentar o nível de
educação, bem como elevar a renda média e reduzir a violência.
Uma das formas de ampliar as possibilidades de desenvolvimento na primeira infância que tem
ganhado força em várias partes do mundo são as iniciativas de suporte à família. Mais especificamente, os 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.

DESENVOLVIMENTO CEREBRAL
Com apenas 18 dias de gestação, o cérebro já começa a se desenvolver. O embrião passa a formar
células nervosas (neurônios), as quais, em aproximadamente três meses, assumem a estrutura básica
do sistema nervoso do feto (vesículas telencefálicas). Entre o quinto e o sexto mês de gestação, o bebê
já é capaz de ouvir e identificar sons vindos de fora do útero, como a voz da mãe, pois as estruturas
auditivas estão razoavelmente formadas.
Estudos de neuroimagem demonstram que há reações diferentes no cérebro das crianças recém-nascidas quando elas ouvem diálogos e músicas na língua materna e em idiomas estranhos. “Isso
é um sinal de que as percepções dos bebês já estão ativas antes mesmo de nascer”, afirma Giorgio
Tamburlini, pediatra e pesquisador do Centro de Saúde da Criança de Trieste, na Itália.
Dos últimos meses de gestação até os primeiros anos de vida, a produção de conexões neuronais é tão grande que pode atingir 1 milhão de novas conexões por segundo em algumas
crianças. “Em nenhuma outra fase da vida a conexão neuronal é tão intensa como na primeira
infância”, enfatiza Jack P. Shonkoff, diretor fundador do Centro de Desenvolvimento Infantil
da Universidade Harvard (EUA).

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
Harvard, nos Estados Unidos
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Olho no olho: Maria Janiele
da Silva, de São Miguel dos
Campos (AL), com Ravy
Emanuel nos braços
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Nos primeiros anos de vida, as sinapses mais utilizadas
ganham força, enquanto aquelas não utilizadas se enfraquecem. Além disso, a maneira como outro componente importante da maturidade cerebral, a mielinização (criação de uma
camada de gordura que ajuda na transmissão do estímulo de
um neurônio para outro),1 é estimulado na primeira infância
pode trazer consequências para toda a vida. Shonkoff compara o desenvolvimento cerebral nessa fase ao alicerce de
um prédio. “As primeiras conexões estabelecidas no cérebro
das crianças fornecem uma base forte ou fraca para as conexões que irão se formar mais tarde”, salienta.
Durante esse período sensível, as experiências vivenciadas
pela criança, em especial as interações com seus pais ou
cuidadores, terão papel fundamental no desenvolvimento
total ou parcial do cérebro.2 Pesquisa realizada pela Washington University in St. Louis, no Missouri (EUA), e publicada na revista científica Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS) demonstrou que crianças que
ganham afeto dos pais nos primeiros anos de vida têm o
hipocampo – área do cérebro encarregada da memória –
quase 10% maior do que o das negligenciadas.3 “Tudo que
aprendemos e desenvolvemos ao longo da vida é registrado como circuitos cerebrais, e as relações afetivas são
1 FOX, S. E.; LEVITT, P.; NELSON, C. A. How the timing and quality of early
experiences influence the development of brain architecture.
Child Dev., v. 81, n. 1, jan./fev. 2010, p. 28-40.
2. KNUDSEN, E. I. Sensitive periods in the development of the brain and
behavior. Journal of Cognitive Neuroscience (2004). Disponível em: <https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15509387>.
3 Disponível em: <https://www.pnas.org/content/113/20/5742>.

um exemplo disso”, analisa Saul Cypel, neurologista infantil e professor da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (FMUSP).
Esse estado dinâmico natural do cérebro, que permite
modificações em decorrência das influências do meio, é
conhecido como plasticidade. Embora haja plasticidade
cerebral por toda a vida, nos primeiros anos a capacidade de modificação e a maleabilidade dos circuitos cerebrais em resposta às experiências vividas pela criança
são maiores. “Os primeiros mil dias de vida, desde a concepção do feto até o segundo ano de idade, são conhecidos como o período de máxima plasticidade cerebral”,
explica Tamburlini. “Depois dessa fase, a plasticidade
continua, mas de uma forma menos intensa”, acrescenta.
A primeira infância também é considerada fundamental
para o desenvolvimento das funções executivas, conjunto
de habilidades que ajudam o ser humano a guardar informações, filtrar distrações, solucionar problemas inesperados, rever seus pensamentos e reconsiderar opiniões.4
As funções executivas podem ser divididas em três dimensões, que, apesar de distintas, são interligadas:
Memória de trabalho – Capacidade de manter e relacionar informações durante curtos períodos, como a memorização de números ou de em qual parte de uma atividade
uma pessoa estava antes de ser interrompida.
4 C
 omitê Científico do Núcleo Ciência Pela Infância (2016). Estudo no III:
funções executivas e desenvolvimento na primeira infância: habilidades
necessárias para a autonomia.

Formação de novas sinapses
5 ANOS

Funções cognitivas superiores
Linguagem
Capacidades sensoriais (visão, audição)

CONCEPÇÃO

ANOS

MESES

1 ANO
Fonte: Modificado de Charles A. Nelson (From Neurons to Neighborhoods, 2000).
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Pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Infantil da
Universidade Harvard consideram que manter as funções
executivas é como ter um sistema de controle de tráfego
aéreo em um aeroporto movimentado, que torna possível
o gerenciamento das chegadas e partidas de dezenas de
aviões em várias pistas ao mesmo tempo.5

CÓRTEX
PRÉ-FRONTAL

FOTO: STORYBLOCKS

Estudos de neuroimagem demonstram que o desenvolvimento das funções executivas está ligado a uma região
conhecida como córtex pré-frontal, localizada na parte
mais anterior do cérebro6 (ver imagem).

C
 ontrole inibitório – Capacidade de controlar pensamentos impulsivos, como continuar uma tarefa importante em meio a barulhos ou evitar uma discussão
mesmo com raiva.
 lexibilidade cognitiva – Capacidade de mudar de persF
pectiva no momento de pensar e agir e considerar diferentes ângulos na tomada de decisão, como dizer algo a
um colega em particular, mas mudar tal comentário em
contexto público. Essa capacidade é fundamental para o
indivíduo perceber um erro e corrigi-lo.

O amadurecimento dessas funções segue progredindo e, por volta dos 20 anos de idade, já está bastante
consistente, favorecendo o desenvolvimento da vida
adulta. No entanto, esse processo poderá sofrer alterações e desvios principalmente na primeira infância.
O bom desenvolvimento cerebral dependerá das experiências vivenciadas. 7
Por conta dessa maior maleabilidade cerebral, a primeira infância é vista como uma janela de oportunidades. Quanto mais estímulos positivos ocorrerem nessa
fase da vida, maiores serão as chances de desenvol5 Center on the Developing Child at Harvard University (2011). Construção do
sistema de “controle de tráfego aéreo” do cérebro: como as primeiras experiências
moldam o desenvolvimento das funções executivas: Estudo no 11. Disponível em:
<https://developingchild.harvard.edu/wp-content/uploads/2011/05/How-EarlyExperiences-Shape-the-Development-of-Executive-Function.pdf>.
6 KNUDSEN, E. I. Sensitive periods in the development of the brain and
behavior. Journal of Cognitive Neuroscience, 2004. Disponível em: <https://
www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/15509387>.
7 Comitê Científico do Núcleo Ciência Pela Infância (2016). Estudo no III:
funções executivas e desenvolvimento na primeira infância: habilidades
necessárias para a autonomia.

Os primeiros mil dias de vida,
desde a concepção do feto até
o segundo ano de idade, são
conhecidos como o período de
máxima plasticidade cerebral”
Giorgio Tamburlini, pediatra e pesquisador do
Centro de Saúde da Criança de Trieste, na Itália
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vimento saudável do cérebro. No entanto, quando as
crianças são expostas a situações de medo, violência e
estresse excessivo, seu desenvolvimento cerebral tende a ser afetado.

afirma Fernando Mazzilli Louzada, neurocientista e pesquisador da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A pesquisadora de Psiquiatria da Infância e Adolescência na FMUSP Bacy Fleitlich-Bilyk explica que as crianças sentem profundamente as atitudes afetivas nos ambientes onde vivem. “Quando passo por um momento
de troca de afeto gostoso com meu filho, isso interfere
quimicamente no cérebro dele”, exemplifica. “Existe um
ditado que diz que as pessoas ‘pensam com o cérebro e
agem com o coração’, mas isso não é verdade. Nós todos, adultos e crianças, pensamos com o cérebro e agimos com o cérebro”, afirma.

As experiências vivenciadas na primeira infância são determinantes também para a saúde física e mental da população. Atitudes negativas nos primeiros anos de vida
da criança podem causar estresse excessivo, prejudicando seu desenvolvimento.

No estudo “Funções executivas e desenvolvimento na
primeira infância: habilidades necessárias para a autonomia”, o Núcleo Ciência Pela Infância reúne diversas
evidências científicas que demonstram que o desenvolvimento cerebral pode ser beneficiado por meio de
programas especializados de educação infantil; pelo
treinamento de pais, professores e outros adultos responsáveis pelo cuidado da criança; e pela criação de
políticas de proteção voltadas às crianças em condições
de vulnerabilidade.8
Mesmo com variações genéticas de uma pessoa para
outra, a criação de ambientes com estímulos positivos
fará a diferença no desenvolvimento da criança. “Comportamentos disfuncionais associados a predisposições
genéticas podem ser exacerbados em ambientes desfavoráveis ou não se manifestar em ambientes favoráveis”,
8 Idem.

SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL

Define-se como estresse o estado de prontidão fundamentado em reações fisiológicas que deixam o organismo preparado para enfrentar situações ameaçadoras.9
Em pequenas quantidades, o estresse é até considerado
saudável, pois ajuda a criança a se ajustar, modulando
sua resposta a situações de insegurança e frustração. No
entanto, crianças que passam por estresse de forma prolongada ou repetitiva, sem o suporte adequado de adultos, podem desenvolver um tipo de desregulação no sistema neuroendócrino conhecido como estresse tóxico.10
Nos primeiros anos de vida, o estresse tóxico é capaz de
alterar a formação dos circuitos neuronais e comprometer o desenvolvimento de estruturas do cérebro, como
o hipocampo – região essencial para a aprendizagem e
a memória. Outros efeitos adversos são a elevação da
frequência cardíaca e da pressão arterial e a liberação
exagerada de hormônios na corrente sanguínea, como
9 Excessive stress disrupts the architecture of the developing brain (2014).
Disponível em: <https://developingchild.harvard.edu/wp-content/
uploads/2005/05/Stress_Disrupts_Architecture_Developing_Brain-1.pdf>.
10 Comitê

Científico do Núcleo Ciência Pela Infância (2014).
Estudo no I: o impacto do desenvolvimento na primeira infância
sobre a aprendizagem.

Quando passo por um momento
de troca de afeto gostoso
com meu filho, isso interfere
quimicamente no cérebro dele”
Bacy Fleitlich-Bilyk, pesquisadora de Psiquiatria
da Infância e Adolescência da FMUSP
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o cortisol. Em consequência disso, o coração e o sistema
imunológico podem ser afetados, aumentando o risco de
infecções, cardiopatias e doenças psiquiátricas.11
Estudos de uma das principais operadoras de plano de
saúde dos Estados Unidos, a Kaiser Permanente, como o
“The CDC-Kaiser Permanente Adverse Childhood Experiences (ACE) Study”,12 associam o estresse tóxico na infância a uma maior prevalência de problemas de saúde
na vida adulta. Ao analisar questionários respondidos por
9.508 pessoas, os pesquisadores identificaram que pouco
mais da metade dos participantes vivenciou pelo menos
um dos seguintes transtornos nos primeiros anos de vida:
abuso psicológico, físico ou sexual; histórico de agressão
contra a mãe; convivência em lares conturbados, onde familiares já tinham cometido suicídio, sofriam de doenças
mentais, eram dependentes químicos ou estavam presos.
Entre aqueles que relataram ter convivido com quatro ou
mais desses transtornos na infância, a prevalência de casos
de depressão, suicídio e abuso de álcool e outras drogas foi
até 12 vezes maior na vida adulta em comparação com os
participantes sem estresse tóxico. Observou-se
ainda, no grupo com maior quantidade de traumas na infância, um risco até quatro vezes maior
para doenças sexualmente transmissíveis e 1,6
vez maior para obesidade mórbida.
No entanto, diante de estímulos positivos precoces, os efeitos do estresse tóxico podem ser
minimizados ou eliminados, como mostram as
pesquisas da iniciativa The Bucharest Early Intervention Project (BEIP),13 coordenada pelo professor de Pediatria e Neurociência da Faculdade
de Medicina de Harvard Charles Nelson III.
O BEIP acompanha desde 2000 o desenvolvimento de 136 crianças e adolescentes que passaram parte da primeira infância em abrigos na
11 Center on the Developing Child at Harvard University (2011).
Construção do sistema de “controle de tráfego aéreo” do cérebro:
como as primeiras experiências moldam o desenvolvimento
das funções executivas: Estudo no 11. Disponível em: <https://
developingchild.harvard.edu/wp-content/uploads/2011/05/HowEarly-Experiences-Shape-the-Development-of-Executive-Function.pdf>.
12 A
 cesso à pesquisa: <https://<https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/S0749379798000178>.
13 Site do estudo desenvolvido na Romênia:
<http://www.bucharestearlyinterventionproject.org>;
e artigo científico que abordou esse estudo: <https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22373763>.

Romênia, onde viviam restritos principalmente ao espaço físico dos berços, quase sem nenhum tipo de estímulo
físico, mental e afetivo. Os selecionados foram divididos
em dois grupos com 68 pessoas cada. O primeiro grupo
passou a ser cuidado por famílias e o segundo continuou
vivendo nos abrigos. Um terceiro grupo, formado por 72
crianças que sempre viveram com suas famílias, também foi
incluído na análise para critério de comparação.
Após cinco anos de acompanhamento, observou-se no
grupo de crianças que ficaram nos abrigos mais casos de
doenças psiquiátricas, como ansiedade, déficit de atenção e transtorno de apego reativo (dificuldade em formar vínculos sociais estáveis); interrupção do crescimento cerebral; atrasos no desenvolvimento da linguagem; e
um tipo de nanismo psicossocial, caracterizado pela paralisia na produção de hormônios do crescimento. Meninos e meninas com 12 anos de idade que desenvolveram
esse nanismo tinham a altura de uma criança de 6 anos.
Ao analisar as crianças enviadas às famílias adotivas, os
pesquisadores observaram diversas melhorias em compara-

Países ainda negligenciam
desenvolvimento cerebral
O relatório “Early Moments Matter for Every Child”, do Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef – 2017), revela que,
em todo o mundo, apenas 15 países – entre eles Cuba, França,
Portugal, Rússia e Suécia – adotam as três políticas consideradas
fundamentais para apoiar o desenvolvimento saudável do
cérebro das crianças. São elas:

2 anos de educação pré-primária gratuita;

6 meses de pausa no trabalho para as mães amamentarem

seus filhos; e
1 ano de licença remunerada para mães e/ou pais cuidarem
dos bebês após o nascimento.
A aplicação dessas políticas ajudaria as famílias a proteger
seus filhos, proporcionando-lhes melhor nutrição, diversão e
experiências de aprendizado no período em que o cérebro está
em maior desenvolvimento.
Link de acesso: <https://www.unicef.org/media/files/UNICEF_
Early_Moments_Matter_for_Every_Child_report.pdf>.
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ção com o grupo de crianças mantidas nos abrigos, como
aumento do Quociente de Inteligência (Q.I.) médio, maior
desenvolvimento da linguagem e criação de laços afetivos.
Apesar de esses resultados não terem sido observados em
todas as crianças, a pesquisa evidenciou que as crianças
adotadas antes dos 2 anos de idade foram as mais beneficiadas. Esses achados comprovam os feitos da maleabilidade cerebral na primeira infância. “O cérebro é notavelmente
mais plástico nos primeiros anos de vida, e, se quisermos de
fato promover um desenvolvimento cerebral saudável, temos que agir o quanto antes”, enfatiza Nelson III.

As experiências na Romênia evidenciaram ainda a importância de estabelecer vínculos afetivos mais próximos nos primeiros
anos de vida. Com base nas pesquisas do BEIP, Julie Staples-Watson, gerente de projetos da Universidade de Maryland (EUA),
afirma que a melhor forma de promover o desenvolvimento das
crianças órfãs e abandonadas é incluí-las no convívio familiar.
Para a pesquisadora, essa inclusão pode ser feita por meio
de programas de adoção ou pelo restabelecimento dos vínculos das crianças com seus pais biológicos ou outros membros da família, já que muitas têm parentes próximos. Outra
alternativa para o convívio familiar são as foster families,
serviço comum em países da Europa, por meio das quais as
crianças são acolhidas por famílias voluntárias e supervisionadas até que ocorra sua reintegração familiar ou adoção
definitiva. “Independentemente da iniciativa, é fundamental
que a criança desenvolva vínculos familiares precoces e duradouros”, salienta Staples-Watson.
Melhorar a qualidade dos vínculos familiares e dos
cuidados com as crianças também é um dos objetivos
dos programas de parentalidade (saiba mais sobre o
tema nos próximos capítulos). A parentalidade, derivação do termo em inglês parenting, é um conceito utilizado para descrever o conjunto de atividades
desempenhadas pelos adultos de referência de uma
criança a fim de assegurar sua sobrevivência e seu de-
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Desde que esses estudos passaram a ser divulgados, houve
mudanças importantes nas políticas infantis da Romênia,
como a aprovação de uma legislação proibindo a institucionalização de crianças com menos de 2 anos e o fechamento dos abrigos, substituídos por lares adotivos (foster care).
“Nosso estudo se tornou uma das evidências científicas mais
fortes contra a institucionalização de crianças órfãs e abandonadas, sendo usado em todo o mundo como referência
pelo Unicef [Fundo das Nações Unidas para a Infância] e
pela OMS [Organização Mundial da Saúde]”, afirma.

Anne Sophia Fernandes, de 2 anos, interage com a avó Ana
Cristina e a visitadora Juciane Sabrine Meireles em atividade do
programa de parentalidade Criança Feliz, em Teresina (PI)

senvolvimento pleno. O artigo 27 da Convenção sobre
os Direitos da Criança (ONU/Unicef, 1990) determina
que “é da responsabilidade parental e de outros cuidadores assegurar, de acordo com as suas competências
e capacidades financeiras, as condições de vida necessárias para o desenvolvimento da criança”. 14
Os programas de parentalidade buscam desenvolver as capacidades desses adultos, que podem ser pais, tios, avós ou
qualquer outro cuidador. Geralmente, contam com equipes
especializadas que implementam atividades educacionais
com os adultos de referência e prestam suporte à família
na manutenção da qualidade da intervenção ao longo do
tempo. Os profissionais maximizam o investimento nos
14 D
 isponível em: <http://agendaprimeirainfancia.org.br/arquivos/Fundamentos_
Familia.pdf> (p. 17).

cuidadores, destacando a importância do desenvolvimento das crianças pequenas e fazendo a relação entre habilidades parentais positivas e decisões saudáveis.15
Esses programas têm se mostrado bastante importantes para
definir os hábitos, a alimentação, os cuidados de saúde e a
capacidade de aprendizado das crianças a partir dos primeiros dias de vida. Porém, a continuidade das ações é essencial,
assim como das iniciativas voltadas para as crianças abrigadas, já que a interrupção prejudica o processo educacional,
segundo Eduardo Marino, diretor de Conhecimento Aplicado
da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, de São Paulo. “Se as
famílias param de receber as informações, a tendência é de
que elas voltem a repetir o tipo de educação que vinha sendo
desempenhado antes, o que muitas vezes inibia o desenvolvimento da criança, como agressões verbais e físicas”, explica.
“É preciso tempo de consistência das atividades para que se
possa mudar práticas dentro das famílias”, acrescenta.
Para Ricardo Barroso, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Portugal, e membro
da Direção da European Association for Forensic Child And
Adolescent Psychiatry, Psychology and Other Involved Professions, ao incentivar o vínculo familiar e trabalhar com
pais e cuidadores questões ligadas ao desenvolvimento da
criança, os programas de parentalidade podem interromper um ciclo de transmissão intergeracional de práticas negativas. Ele destaca que os resultados podem vir em curto
e médio prazos, com uma progressiva melhoria das competências parentais, e em médio e longo prazos, com uma
15 Fundamentos da família como promotora do desenvolvimento infantil:
parentalidade em foco. Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (2015).
Habilidades parentais: síntese. In: TREMBLAY, R. E. et al. (Ed.). Enciclopédia
Sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância (on-line). Disponível em:
<http://www.enciclopedia-crianca.com/habilidades-parentais/sintese>.

diminuição do envolvimento dos adolescentes em comportamentos de risco. Segundo o pesquisador, os programas ajudam na prevenção de comportamentos agressivos
porque sensibilizam os cuidadores para a necessidade de
melhorarem suas práticas parentais. “Os pais não são ‘proprietários’ dos filhos, são responsáveis pelo seu desenvolvimento. E os programas parentais são cruciais na mudança
desse entendimento”, diz.
Para famílias em situação de vulnerabilidade, como pobreza extrema e histórico de agressão, os programas de parentalidade exigem ainda mais tempo para ter sucesso. “Nesses casos, impactar a cultura de criação dos filhos é mais
demorado”, explica Leonardo Yánez, representante sênior
da Fundação Bernard van Leer na América Latina. “Além de
tempo, é fundamental avaliar as atividades para saber se
estamos no caminho certo”, acrescenta.
No relatório “Os primeiros anos: O bem-estar infantil e o
papel das políticas públicas”,16 o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) reforça que os resultados dos programas de parentalidade e de outras ações de desenvolvimento da primeira infância dependem de profissionais
capacitados. “Os países devem desenvolver um enfoque
sistemático e competitivo para selecionar, treinar, reter e
motivar os profissionais que proporcionam serviços para a
criança. Os investimentos em recursos humanos constituem
a base sobre a qual se deve construir qualquer ampliação de
cobertura e aprimoramento de serviços”, indica o documento.
Segundo o relatório, o governo de Trinidad e Tobago tem
conduzido, por exemplo, iniciativas importantes de formação de professores que atendem a primeira infância. Entre
16 Disponível em: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7259>.

Se quisermos de fato
promover um desenvolvimento
cerebral saudável, temos
que agir o quanto antes”
Charles Nelson III, professor de Pediatria
e Neurociência da Faculdade de Medicina
de Harvard, nos Estados Unidos
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elas, está a aprovação dos Padrões de Prática para a Profissão Docente na Comunidade Caribenha, que incluem cursos
constantes para esses profissionais, e uma parceria entre o
Ministério da Educação e oito universidades do país para
uniformizar o currículo de formação de professores que trabalham com crianças de 3 a 5 anos de idade.
Outro fator determinante para a saúde das populações é a
qualidade da alimentação recebida pelas crianças. Como
elas tendem a repetir os padrões de consumo dos adultos
de referência, o incentivo ao consumo de alimentos nutritivos é fundamental. 17 Assim, programas de parentalidade
com aconselhamento sobre estilos de vida saudáveis desde
a gravidez podem ajudar a garantir que gestantes tenham
uma dieta adequada e que isso permaneça durante o processo de educação alimentar da família.18 “Os pais precisam saber que são modelos essenciais no desenvolvimento
dos seus filhos, mesmo quando as crianças ainda estão na
barriga da mãe”, salienta Alessandra Schneider, psicóloga
e pesquisadora colaboradora da Universidade de Toronto.
Melhorar a nutrição de gestantes e crianças pequenas é o
objetivo principal da 1,000 Days (1.000 Dias) – organização
não governamental baseada em Washington, capital dos Estados Unidos. O próprio nome da instituição é uma alusão
17 LIU, Y. H.; STEIN, M. T. Comportamento alimentar de bebês e crianças
pequenas e seu impacto sobre o desenvolvimento psicossocial e
emocional da criança. In: TREMBLAY, R. E. et al. (Ed.). Enciclopédia Sobre
o Desenvolvimento na Primeira Infância (on-line). Disponível em: <http://
www.enciclopedia-crianca.com/sites/default/files/textes-experts/pt-pt/2251/
comportamento-alimentar-de-bebes-e-criancas-pequenas-e-seu-impactosobre-o-desenvolvimento-psicossocial-e-emocional-da-crianca.pdf>.
(Publicado em setembro 2005, inglês).
18 I ntensificando o desenvolvimento da primeira infância. Disponível em:
<http://www.fmcsv.org.br/pt-br/acervo-digital/Paginas/intensificandoodesenvolvimento-da-primeira-infancia.aspx>.

ao sensível período de desenvolvimento infantil que inclui
os últimos meses de gravidez até os 2 anos de idade.
A 1,000 Days presta suporte a projetos em várias partes
do mundo, incentivando, entre outras práticas parentais,
a amamentação. “O leite materno é o alimento com maior
poder nutritivo que existe”, afirma a diretora executiva da
organização, Lucy Martinez Sullivan. “Além de fortalecer
o sistema imunológico da criança, sendo considerado
uma vacina natural, o leite materno ajuda na saúde e no
bem-estar das lactantes”, explica.
No livro Promovendo o aleitamento materno,19 o Unicef e o Ministério da Saúde do Brasil ressaltam que a amamentação protege os bebês contra diarreia, pneumonia, infecção de ouvido,
alergias e muitas outras doenças. Já as mães que amamentam
têm menos risco de desenvolver câncer de mama e ovário.
O ato de amamentar também ajuda a ampliar o vínculo entre mães e filhos. Por mais de dez anos, a Associação
Norte-Americana de Psicologia (APA, sigla em inglês) acompanhou 1.272 famílias de dez cidades dos Estados Unidos.
Com base em filmagens e questionários que resultaram em
uma pesquisa publicada na revista científica Developmental
Psychology,20 a APA observou que a interação e a sensibilidade entre as mães que amamentaram e seus filhos eram
maiores. Essas mães se mostraram ainda mais hábeis para
entender e ajudar seus filhos em situações de conflito do
que aquelas que não amamentaram.

19 Disponível em: <http://www.redeblh.fiocruz.br/media/albam.pdf>.
20 Link do estudo: <https://www.apa.org/pubs/journals/releases/
dev-dev0000425.pdf>.

É essencial reforçar aos pais
que é difícil, mas que eles
são capazes e têm apoio
e ferramentas para criar seus
filhos de forma saudável”
Cayetana Ruiz-Zaldibar, pesquisadora
da Universidade de Navarra (Espanha)
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de. “Pessoas que recebem estímulos positivos e sensíveis
nos primeiros anos de vida tendem a repetir essa prática
com outras crianças quando se tornam adultas. Por isso,
temos sempre que fortalecer a capacidade de sensibilidade e estimulação dos cuidadores”, analisa a psicóloga
Alessandra Schneider.

Diversão garantida: Maria Eloah Silva brinca com a mãe em
atividade do Programa Criança Feliz, em Cruzeiro do Sul (AC)

A afetividade, comportamento reforçado pela amamentação e por outras práticas parentais, parece ser uma atitude também repassada de pais para filhos. Em estudos com
roedores, pesquisadores da Universidade McGill, do Canadá, observaram que camundongos bastante lambidos no
início da vida eram propensos a repetir esse tipo de reação
com suas crias. Em razão da existência de fatores genéticos
que fazem aumentar ou diminuir tais hábitos, os cientistas
decidiram analisar a reação de ratas cuidadas por mães
não biológicas e perceberam que os hábitos de criação
eram mais determinantes do que a hereditariedade. Ou
seja, mesmo quando não eram filhas de mães biológicas
que lambiam, camundongos fêmeas lambidas na primeira
semana de vida tendiam a fazer o mesmo por suas crias.21

Dessa forma, o fortalecimento dos laços parentais deve
ser prioridade para o desenvolvimento da criança. Cayetana Ruiz-Zaldibar, do Departamento de Enfermagem
Comunitária e Materno-Infantil da Universidade de Navarra (Espanha), aponta, com base em uma análise das
evidências disponíveis sobre a eficácia das intervenções
para promover as competências dos pais em relação a
estilos de vida saudáveis para crianças,22 que mesmo em
programas com focos e resultados diferentes foram registrados ganhos no desenvolvimento tanto da parentalidade quanto das crianças. Porém, ressalta que ainda é
preciso trabalhar o conceito de “autoeficácia parental”.
“É essencial reforçar aos pais que é difícil, mas que eles
são capazes e têm apoio e ferramentas para criar seus
filhos de forma saudável”, explica.
Para a pesquisadora espanhola, também é preciso avaliar
mais profundamente como os programas de parentalidade
funcionam, quais mecanismos dão resultados positivos, o
que os pais pensam sobre as ações, o que resulta em mudanças no comportamento. Ou seja, é preciso adotar métricas de impacto. “Além disso, é importante que a intervenção seja sequencial. Dessa forma, ela pode ser melhorada
e compreendida, de modo que, quando implementada em
uma escala maior, sabemos de antemão as barreiras e os
facilitadores que vamos ter, os mecanismos que impactam a
intervenção e os elementos que funcionam”, conclui.

Embora tenha sido divulgado na década de 1990, esse estudo é usado até hoje por especialistas em primeira infância como evidência para os programas de parentalida-

O professor André Portela Fernandes de Souza, da Escola de
Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EESP),
explica que as ferramentas de monitoria e avaliação dos
programas trazem impacto a curto, médio e longo prazos.
“Elas servem como base imediata de mensuração para os
gestores e coordenadores dos programas, ajudam os tomadores de decisão a definirem se os programas devem continuar e o quanto de recurso irão alocar em cada iniciativa, e
informam a sociedade sobre a eficácia ou não dessas políticas”, detalha. “Trata-se de um processo muito importante
de aprendizagem, retroaprendizagem e autoalimentação
do sistema”, acrescenta.

21 Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/0169328X9390189V?via%3Dihub>.

22 Publicado no Jornal de Pediatria em 2018. Disponível em: <https://www.
sciencedirect.com/science/article/pii/S0021755717304965>.

A lambida, que pode ser interpretada como um ato de afeto entre os animais, mostrou ter influência em um mecanismo de autorregulação do hipocampo dos camundongos
– responsável por detectar a presença de hormônios específicos e impedir que a resposta de estresse aumentasse.
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DIMINUIÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR E AUMENTO
DO NÍVEL MÉDIO DE EDUCAÇÃO
Em nenhuma outra fase da vida se aprende tanto quanto na
primeira infância, de acordo com o Instituto de Aprendizagem e Ciências do Cérebro (I-LABS, sigla em inglês) da Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos.
Um dos maiores centros de estudos interdisciplinares sobre
o cérebro, o I-LABS tem divulgado diversas pesquisas sobre
como as crianças aprendem nos primeiros anos de vida. “Na
verdade, ainda no útero e, depois, assim que saem da barriga
das mães, os bebês já estão aprendendo”, informa Sarah Roseberry Lytle, diretora de Divulgação e Educação da I-LABS.
“Seu aprendizado ocorre explorando tudo que está ao redor,
como os sons, os cheiros, as imagens e as texturas”, explica.
Segundo Lytle, os recém-nascidos são capazes até de imitar expressões faciais. “Olhe bem para um bebê, chame a
atenção dele para sua boca e mostre a língua. Mesmo após
poucas horas do seu nascimento, ele estará preparado para
copiar e fazer igual”, afirma. Para os bebês, perceber tais estímulos os ajuda a compreender que fazem parte de uma
comunidade social com possibilidades de interação.23
Pesquisadores do I-LABS analisaram a capacidade de aprendizado de 64 crianças com aproximadamente 9 meses de idade que só ouviam a língua inglesa em casa.24 Separadas em
quatro grupos, elas receberam no primeiro grupo 12 aulas de
fonemas em mandarim com o suporte de atividades interativas, como brincadeiras coletivas, leitura de livros e a presença de um adulto falante dessa língua chinesa. No segundo e
terceiro grupos, as crianças receberam a mesma quantidade
de aulas, com os mesmos materiais, mas, em vez de contar
com o suporte presencial de um adulto, foram estimuladas,
respectivamente, a assistirem gravações em áudio e vídeos. O
quarto grupo foi de controle, ou seja, as crianças receberam
aulas de ensino da língua inglesa com a presença de um tutor.
Após a avaliação de todos os grupos, observou-se que apenas naqueles com interações com adultos, seja de ensino do mandarim,
seja do inglês, houve aquisição de conhecimento dos fonemas.
A codiretora do I-LABS e professora de Fonoaudiologia Patricia Katherine Kuhl conta que essa descoberta foi uma grande surpresa para os cientistas. “Embora já soubéssemos que
a interação social era considerada vital para o desenvolvi23 Disponível em: <http://ilabs.uw.edu/i-labs-news/
ask-i-labs-outreach-how-do-babies-play>.
24 Disponível em: <http://ilabs.washington.edu/kuhl/pdf/Kuhl_etal_PNAS_2003.pdf>.
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mento social e emocional das crianças, ainda não sabíamos
que esse tipo de relação também era tão importante para o
desenvolvimento cognitivo”, explica.25
Os resultados dessa pesquisa reforçam outras evidências
científicas que associam comportamentos sensíveis dos
cuidadores a melhores condições de desenvolvimento das
habilidades ligadas à atenção e à linguagem nos primeiros
anos de vida.26 “Não é só porque a criança ainda não sabe
falar que ela não deve ser estimulada a aprender”, ressalta
Marina Fragata Chicaro, gerente de Conhecimento Aplicado
da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal. “Brincar e dar afeto às crianças desde os primeiros dias de vida são atitudes
positivas que estimulam seu aprendizado”, completa.
O neurologista infantil Saul Cypel compara as capacidades
de aprendizado das crianças na primeira infância a um terreno fértil e adubado. “Nessa fase da vida, elas estão prontinhas para aprender, só esperando ser estimuladas”, afirma.
“Isso não quer dizer que, depois desse período, as pessoas não
continuarão aprendendo. O aprendizado continua, mas nos
primeiros anos a facilidade é maior”, explica.
Na primeira infância, a aquisição de conhecimento é fortemente influenciada pelo ambiente onde a criança vive e pela
forma como recebe os estímulos dos adultos de referência.
Geralmente, os estímulos começam com membros da família
e depois passam a ser gerados por professores e outros profissionais que participam da vida de cada indivíduo.27
O Perry Preschool Study,28 um dos principais projetos sobre desenvolvimento na primeira infância, acompanhou
por décadas 123 crianças afrodescendentes de famílias
pobres da cidade de Ypsilanti, em Michigan, nos Estados
Unidos, e demonstrou o grau de importância dos estímulos educacionais nos primeiros anos de vida.

25 Comentário feito durante o seminário “Making the Science of Brain
Development Accessible”, transmitido pela internet pelo I-LABS
em 21/3/2018.
26 Habilidades parentais: síntese. In: TREMBLAY, R. E. et al. (Ed.). Enciclopédia
Sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância (on-line). Disponível em: <http://
www.enciclopedia-crianca.com/habilidades-parentais/sintese>.
27 Center on the Developing Child at Harvard University (2011). Construção
do sistema de “controle de tráfego aéreo” do cérebro: como as primeiras
experiências moldam o desenvolvimento das funções executivas:
Estudo no 11. Disponível em: <https://developingchild.harvard.edu/
wp-content/uploads/2011/05/How-Early-Experiences-Shape-theDevelopment-of-Executive-Function.pdf>.
28 Disponível em: <http://nieer.org/wp-content/uploads/2014/09/
specialsummary_rev2011_02_2.pdf>.
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dos participantes de
um programa de educação infantil pré-escolar de alta qualidade, em Michigan, nos
Estados Unidos, apresentaram um bom desempenho e comprometimento escolar aos 15 anos de idade.
No grupo controle, essa taxa foi de menos da metade (38%)

%

Selecionadas quando tinham entre 3 e 4 anos de idade, as crianças foram separadas em dois grupos. O primeiro participou de
um programa de educação infantil pré-escolar de alta qualidade. Semanalmente, seus integrantes eram estimulados durante
2 horas e meia em um centro com educadores especializados e
ainda recebiam em casa sessões educacionais conduzidas por
profissionais treinados. Já o segundo grupo de crianças não recebeu nenhum tipo de educação formal no mesmo período.
Entre as crianças que participaram do programa educacional, 67% apresentaram aos 5 anos de idade um Q.I. dentro
ou acima da média; entre as crianças que não participaram,
a taxa foi de 28%. Observou-se também que 61% dos participantes do programa apresentaram um bom desempenho
e comprometimento escolar aos 15 anos de idade e 77%
terminaram o ensino médio; no grupo controle, essas taxas
foram de apenas 38% e 60%, respectivamente.
Outros estudos indicam que os programas mais eficazes
para o desenvolvimento do aprendizado da criança são
aqueles que têm início nos primeiros meses de vida, são
mais intensivos e abrangentes, com maior duração e ajustáveis com base nas necessidades de cada criança. As maiores
taxas de sucesso estão associadas a iniciativas que visam a
criança diretamente, favorecem relações estreitas com os
pais, estimulam condutas parentais positivas e promovem
habilidades cognitivas, de linguagem e de alfabetização.29
A diretora-adjunta do Instituto Nacional de Pesquisa em
Educação Infantil da Universidade de Rutgers (EUA), Ellen
Frede, ressalta que os programas voltados à primeira infân29 Sucesso escolar/acadêmico: síntese. In: TREMBLAY, R. E. et al. (Ed.).
Enciclopédia Sobre o Desenvolvimento na Primeira Infância (on-line). Disponível
em: <http://www.enciclopedia-crianca.com/habilidades-parentais/sintese>.

cia não são baratos, mas a falta deles ou a implementação
de iniciativas ineficazes traz prejuízos enormes aos países.
“Além de encargos extras com educação posteriormente,
haverá mais gastos com saúde, com o sistema criminal e
para suprir as demandas do mercado de trabalho”, justifica.
Frede e outros especialistas defendem a intersetorialidade
das iniciativas voltadas à primeira infância. Para eles, é essencial a integração de outros setores aos programas voltados à primeira infância, como saúde, alimentação, direitos
humanos e justiça. “Programas focados em apenas uma
área têm efeitos bem fracos ou imperceptíveis no desenvolvimento infantil”, enfatiza a pesquisadora.
No documento “A intersetorialidade nas políticas para a primeira infância”, a Rede Nacional Primeira Infância, grupo de
instituições que atua pela garantia dos direitos das crianças
no Brasil, informa que essa estratégia se justifica também
por prevenir a duplicidade de serviços e lacunas no atendimento e otimizar recursos humanos e financeiros.30
Países como Colômbia e Ilhas Maurício são referências internacionais de sucesso no desenvolvimento da primeira
infância com programas de atuação intersetorial. Pesquisas
feitas no país sul-americano indicam que a união de diferentes setores resultou em diversos impactos positivos no
desenvolvimento da linguagem das crianças atendidas e em
maior facilidade para leitura e cálculos matemáticos.31 Já
no arquipélago africano, a atuação intersetorial foi essencial para a prevenção de doenças psiquiátricas e a redução
da pobreza e dos índices de criminalidade na vida adulta.32

AUMENTO DA RENDA MÉDIA
E DIMINUIÇÃO DA VIOLÊNCIA
A melhoria da educação é um dos fatores que mais influencia o bem-estar social da população. Ao ampliar a capacidade de aprendizado das crianças, contribuindo para
o aumento dos índices gerais de escolaridade, as políticas
de intervenção na primeira infância contribuem para o
crescimento econômico e a prevenção da violência.33 É o
que mostra o estudo Perry Preschool Study.

30 Disponível em: <http://primeirainfancia.org.br/wp-content/uploads/2015/07/
GUIA-INTERSETORIAL.pdf>.
31 Disponível em: <http://www.aeiotu.com/impacto/>.
32 Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3031339/>.
33 CUNHA, F.; HECKMAN, J. J.; LOCHNER, L.; MASTEROV, D. V. Handbook of the
Economics of Education. Elsevier, 2006. v. 1.
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Entre os participantes do programa, 76% estavam empregados e 37% tinham casa própria aos 40 anos de idade,
enquanto entre aqueles que não receberam estímulos na
primeira infância os índices foram de 62% e 28%, respectivamente. O salário médio mensal dos beneficiados pelo
programa era de US$ 1.856 aos 40 anos; o dos não beneficiados era de US$ 1.308 (ver infográfico na p. 23).
Os estímulos na primeira infância foram significativos também
para a redução da criminalidade. Entre os participantes do programa, 36% foram presos mais de cinco vezes até os 40 anos;
entre os não participantes, o índice foi de 55%. Delitos relacionados ao porte ou à venda de drogas foram cometidos por 7%
dos participantes do programa; no grupo controle, a taxa foi de
28%. E enquanto 19% dos beneficiados pelo programa cometeram crimes violentos, entre os não beneficiados foram 37%.
No estudo “Schools, Skills, and Synapses”, o economista
norte-americano James Joseph Heckman, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 2000, demonstra que a ausência
de uma educação de qualidade na primeira infância pode ter
efeitos que comprometem, entre outros aspectos, as tomadas
de decisões a partir dos 18 anos de idade. Por reconhecer que
crianças de famílias e comunidades carentes tendem a receber menos estímulos, Heckman defende mais investimentos
em educação para essa população com o intuito de ajudá-la a
se preparar melhor para assumir compromissos na vida adulta.
34

As pesquisas de Heckman deram origem à teoria da Equação Heckman, conhecida pela fórmula: Investir + Desenvolver + Sustentar = Ganho. Ou seja, é preciso investir na
educação de famílias em desvantagem para proporcionar
igualdade de oportunidades, desenvolver habilidades
cognitivas e sociais nas crianças com menos de 5 anos e
sustentar o investimento feito na primeira infância com
educação de qualidade até a vida adulta. Com essas ações,
haverá um ganho de força de trabalho, pois a população
será mais capaz, produtiva e eficiente para gerar recursos
financeiros para a sociedade.35
Heckman é responsável também pela criação de métodos
estatísticos que estimam financeiramente o retorno à sociedade do investimento em políticas públicas na primeira
infância. Segundo seus cálculos, para cada dólar gasto na
primeira infância haverá uma economia de pelo menos
14 centavos por ano durante toda a vida.

34 Disponível em: <http://www.nber.org/papers/w14064.pdf>.
35 Disponível em: <https://heckmanequation.org/the-heckman-equation/>.
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Rodrigo Pinto, professor de Economia na Universidade da
Califórnia (UCLA), nos Estados Unidos, que há mais de dez
anos participa de pesquisas com Heckman, explica que
investir na primeira infância representa um retorno financeiro de 7% a 12% em termos reais. “É melhor do que investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos”, compara.
Em parceria com Heckman e com Peter Savelyev, da Universidade Vanderbilt (EUA), Pinto pesquisou os motivos pelos
quais as crianças que receberam estímulos educacionais positivos na primeira infância tornaram-se mais bem-sucedidas
na vida adulta.36 Com base nos dados de mais de 35 anos do
projeto Perry Preschool Study, eles observaram que as habilidades não cognitivas (competências socioemocionais)
são mais importantes nesses resultados do que o Q.I.
Para chegar a essa constatação, os pesquisadores notaram que, por volta dos 10 anos de idade, o Q.I. da maioria
das crianças não contempladas pelo programa já tinha se
igualado ao das crianças que haviam recebido o estímulo.
Porém, na vida adulta as crianças beneficiadas eram quase
sempre mais bem-sucedidas. Ao comparar então as habilidades não cognitivas das crianças dos dois grupos, Pinto
e seus colegas verificaram que as participantes do programa tinham mais interesse por informação, autocontrole
e facilidade de relacionamento. “Tudo isso contribui para
aumentar as chances de conseguir se adaptar melhor ao
mercado de trabalho e ter uma vida mais estável economicamente, mesmo sem um Q.I. tão elevado”, justifica.
O pesquisador explica que a estabilidade econômica e o
autocontrole também são fundamentais para a redução
da criminalidade, que, por sua vez, contribui para diminuir
os gastos com saúde em decorrência de violência, assim
como com serviços de segurança pública e justiça. “Investir
na primeira infância traz retornos econômicos em larga escala e pode ser considerada uma das únicas intervenções
que ajuda a diminuir a desigualdade social”, enfatiza.
O professor André Portela, da FGV-EESP, ressalta que hoje
os argumentos para investir na primeira infância não são
mais apenas “normativos”, ou seja, baseados em hipóteses
sobre a maior vulnerabilidade dessa população. Portela
explica que as justificativas atuais são pautadas por aspectos de eficiência econômica. “Está comprovado que custa
menos e é muito mais efetivo compensar eventuais diferenças de capacidade de aprendizado nos primeiros anos
de vida do que na adolescência ou vida adulta”, afirma.
36 Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3951747>.
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Heloísa dos Santos se diverte com brinquedo de material reciclável, em Jussara (GO)

O investimento na primeira infância foi apontado também pelo BID como alternativa mais rentável para o desenvolvimento das crianças da América Latina e do Caribe. Na publicação Os primeiros anos: o bem-estar infantil
e o papel das políticas públicas, o banco ressalta que “os
programas da primeira infância tendem a produzir um
alto retorno em relação ao seu custo e podem ser direcionados a populações carentes para estimular não só a
produtividade, mas também a equidade”.37
Na visão de Leonardo Yánez, os programas de parentalidade voltados ao desenvolvimento da primeira infância,
como o Cuna Más, no Peru, e o Criança Feliz, no Brasil,
ajudam a reduzir fatores adversos relacionados à pobreza, como o estresse tóxico, a nutrição inadequada e a
falta de conhecimento dos pais e outros cuidadores sobre como estimular positivamente as crianças. “Mesmo
em situações de pobreza, quando as crianças recebem
esses estímulos, elas aumentam suas chances de desenvolvimento”, enfatiza.
37 Disponível em: <https://publications.iadb.org/handle/11319/7259>.

Diversas experiências observadas ao redor do mundo
evidenciam que investimentos na primeira infância tendem a ser ainda mais efetivos para as populações em
vulnerabilidade social, como famílias em situação de
extrema pobreza ou com histórico de agressão.
Para o pediatra Daniel Becker, que participou de vários projetos de estímulo à saúde em comunidades
carentes do Rio de Janeiro, focar nas famílias mais pobres é ir direto ao centro do alvo. “Como as famílias
de classe média e alta já têm mais recursos para estimular seus filhos, quando beneficiamos as crianças
das famílias mais necessitadas os resultados positivos
ficam mais evidentes”, explica. “Os recursos voltados
à primeira infância deveriam sempre priorizar essa
parte da população”, defende o especialista. “É importante ainda atuar por meio de políticas e programas
integrados que ofereçam apoio às famílias em vulnerabilidade social, especialmente as chefiadas por mulheres. E sempre priorizando a participação da própria
família, que deve ter sua voz acolhida desde a fase do
planejamento”, acrescenta.
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Na Jamaica, crianças desnutridas foram bastante beneficiadas ao receber, nos primeiros anos de vida, suplementos nutricionais e estímulos educacionais por
meio de visitas domiciliares semanais de profissionais
treinados, segundo pesquisas feitas na capital, Kingston.38 Quando chegaram à fase adulta, essas crianças
apresentaram uma renda similar à de outras que não
sofreram desnutrição na primeira infância, o que significa valores 25% maiores do que daquelas que tiveram
problemas de alimentação, mas não foram beneficiadas pelo programa. As que foram estimuladas tiveram
ainda uma média 5,6% maior de escolaridade e três vezes mais chances de ingressar na faculdade do que as
não estimuladas.
Para Rodrigo Pinto, que também participou desses estudos, os conhecimentos científicos atuais são claros
ao demonstrar que o investimento na primeira infância
pode ajudar a quebrar o ciclo da pobreza. No entanto, o
economista ressalta que as maiores chances de sucesso
estão em programas que já tiveram eficácia comprovada, como os destinados às crianças pequenas em situação de maior vulnerabilidade, assim como aqueles
que priorizam visitas domiciliares com foco na parentalidade. “Investir na primeira infância diminui a desigualdade, mas isso não significa que qualquer programa
trará resultados. É preciso investir no que já deu certo
e avaliar o que está sendo feito para propor melhorias
sempre”, avalia.

38 Disponível em: <http://science.sciencemag.org/content/344/6187/998/tabpdf> e <https://www.povertyactionlab.org/evaluation/20-year-follow-earlychildhood-stimulation-program-jamaica>.

Na série especial “Advancing Early Childhood Development: from Science to Scale”, a revista científica The Lancet chama a atenção para a existência de 249 milhões de
crianças menores de 5 anos em países de renda baixa ou
média que correm um alto risco de ter prejuízos em seu
desenvolvimento devido à extrema pobreza e a atrasos
no crescimento.39 Segundo a série, intervenções eficazes
podem custar apenas 50 centavos de dólar por ano por
criança, quando combinadas com serviços sociais já existentes. Sem esse investimento, um quarto da renda média anual prevista para cada uma dessas crianças na vida
adulta pode ser perdido.
Para os países, os prejuízos da falta de investimentos podem ser de até duas vezes o valor de seu Produto Interno
Bruto (PIB) destinado a saúde e educação. Os autores propõem à comunidade internacional, entre outras
maneiras de investir na primeira infância, a adoção e a
ampliação de políticas voltadas à criação de ambientes
acolhedores para as famílias, capazes de proporcionar
cuidado afetivo às crianças pequenas.
Leonardo Yánez explica que mães, pais e demais adultos de
referência da criança podem oferecer um tipo de atenção e
afeto superior ao de qualquer instituição. “Algumas famílias
não têm condições de cuidar de crianças e necessitam de suporte especial, mas a maioria delas é capaz de fazer isso facilmente ou com apenas um pouco de suporte”, analisa. “Ao
compartilharmos essa tarefa educacional com as famílias,
teremos mais recursos para melhorar e ampliar os demais
serviços especializados na primeira infância”, completa.

39 Disponível em: <https://www.thelancet.com/series/ECD2016>.

Mesmo em situações de
pobreza, quando as crianças
recebem estímulos positivos,
elas aumentam suas chances
de desenvolvimento”
Leonardo Yánez, representante sênior da
Fundação Bernard van Leer na América Latina

22

POR QUE INVESTIR NA PRIMEIRA INFÂNCIA?

Primeira infância
Fatores biológicos, sociais e econômicos justificam o investimento

249 milhões

de crianças menores de
5 anos em países de renda
baixa ou média correm alto
risco de ter prejuízos em
seu desenvolvimento
devido à extrema pobreza
e a atrasos no crescimento
e precisam de estímulos
educacionais e afetivos.

PIB per capita anual
(em dólares)
+25.000
10.000 a 25.000
2.500 a 10.000
500 a 2.500
–500
Sem dado

Fonte: Advancing Early Childhood
Development: from Science
to Scale (2016).

Fonte: FMI, abril, 2018.

Atividade cerebral é mais intensa nos primeiros anos
de vida, podendo atingir 1 milhão de novas conexões
neuronais por segundo.

US$ 1 gasto na primeira infância
representa a economia de
US$ 7 aos 50 anos de idade.
Fonte: James Heckman.

Crianças de abrigos/orfanatos
acolhidas por famílias antes dos
2 anos de idade tendem a se desenvolver
mais intelectual e afetivamente.

Recém-nascido

1
mês

6
meses

2
anos

Fonte: National Institute of Environmental Health Sciences.

Fonte: BEIP (2012).

Estímulos educacionais precoces ajudam no sucesso escolar e profissional e na redução da criminalidade
Q.I. dentro ou acima da
média aos 5 anos de idade

67%

28%

Taxa de empregabilidade
aos 40 anos

76%

62%

Participantes do programa

Presos mais de 5 vezes aos
40 anos

36%

55%

Não participantes

37%

28%

Cometeram crimes
violentos

Terminaram
o ensino médio

77%

Tinham casa própria
aos 40 anos

60%

19%

37%

Fonte: Perry Preschool Study (2005).
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Maria Cecilia da Silva Pereira,
uma das crianças atendidas
pelo PCF em João Pessoa (PB).
Programa foi inspirado em
diversos exemplos bem-sucedidos
da América Latina, como Educa
a Tu Hijo, de Cuba
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Programas de
parentalidade,
uma tendência
mundial
Nos Estados Unidos, iniciativas voltadas
para a orientação de pais e cuidadores
existem desde o início de 1800. Apesar
de a preocupação ser antiga, os
governos passaram a olhar mais de
perto o tema apenas recentemente, com
o surgimento de evidências científicas
sobre o impacto dessas ações
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Diferentes metodologias, escalas, formatos e uma intenção: promover as capacidades dos pais e
cuidadores para garantir o desenvolvimento integral de crianças no começo da vida.
Os primeiros registros de intervenções voltadas para a educação dos pais são do início de 1800,
nos Estados Unidos.1 Naquela época, mulheres de classe alta faziam visitas domiciliares às casas
de famílias de baixa renda e tentavam ensinar “moral e bons costumes”, com a ideia de que, apresentando exemplos de boas práticas sociais, seria possível mudar comportamentos e tirar indivíduos da situação de pobreza e violência, exemplifica Jon Korfmacher, PhD em Psicologia Clínica
e Desenvolvimento Infantil e diretor do programa de PhD no Erikson Institute, nos Estados Unidos.
No final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, aparecem as primeiras “escolas” especializadas para mães, criadas para ensinar o básico do cuidado com a criança e
práticas higiênicas, com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade infantil.2
A doutora em Psicologia da Educação da Universidade de Coimbra Maria Filomena Gaspar explica
que “os programas de parentalidade surgiram como forma de atender famílias que, por diferentes
motivos, eram consideradas incapazes na educação dos filhos ou tinham crianças com trajetória
de insucesso escolar e/ou violência”. Seus paradigmas eram, segundo ela, centrados em causa e
efeito: a família era avaliada como tendo um problema e a intervenção era focada em resolvê-lo.
Maria Filomena Gaspar conta que, a partir da segunda metade do século XX, percebeu-se que
esse tipo de intervenção com essas famílias não funcionava na maior parte das vezes. De acordo
com a especialista portuguesa, essa perspectiva não levava em consideração que a família estava
inserida em um contexto social, suas capacidades e competências, nem a relação dos pais com a
criança. “Era uma perspectiva muito culpabilizante”, diz.

1 PONZETTI, J. Evidence-based parent education programmes – a global perspective. Nova York: Routledge, 2016.
2 P
 OLIVANOVA, K.; VOPILOVA, I.; NISSKAYA, A. National Research University Higher School of Economics,
Institute of Education. Parenting education history and modern trends: Self-efficacy as a methodological base for the
development of educational programs for parents. Moscow: HSE Publishing House, 2016.

Da perspectiva assistencialista
partimos para abordagens
que consideram que a criança
é um fator importante na relação
e que a família tem capacidades
que devem ser ativadas”
Maria Filomena Gaspar, doutora em Psicologia
da Educação da Universidade de Coimbra

26

PROGRAMAS DE PARENTALIDADE, UMA TENDÊNCIA MUNDIAL

FOTO: PROGRAMA CUNA MÁS

Família atendida pelo
Cuna Más, do Peru,
um dos programas
de parentalidade
mais avaliados
na América Latina
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De acordo com Jon Korfmacher, nos Estados Unidos esse tipo de
intervenção foi perdendo força na década de 1920 e os programas de parentalidade só voltaram a ser retomados com mais
intensidade no final da década de 1960, liderados por um
movimento chamado Family Support Movement (Movimento de Apoio à Família, em tradução livre), que oferecia ajuda
aos núcleos familiares de baixa renda por meio de centros
comunitários. Também eram oferecidos serviços de visita
domiciliar para orientação de familiares.
Foi no final da década de 1960 e início da de 1970 que a preocupação com o tema da parentalidade ganhou espaço na agenda
da infância, sob a influência de movimentos baseados em ideias
humanísticas. Segundo a publicação Parenting education history and modern trends: Self-efficacy as a methodological base
for the development of educational programs for parents,3 do
Institute of Education da National Research University Higher
School of Economics, da Rússia, palestras baseadas em informação deram lugar a encontros de capacitação nos quais era dada
atenção à construção de vínculos com a família, estabelecimento de limites pessoais e habilidades de comunicação.
“Da perspectiva assistencialista partimos para abordagens
que consideram que a criança é um fator importante na relação e que a família tem capacidades que devem ser ativadas”,
avalia Maria Filomena Gaspar. “Também tivemos a ótica e
perspectivas associadas à mudança na forma como olhamos
para os seres humanos. Deixamos de ver as características
que colocam as crianças em situação de risco como inatas e
imutáveis. Passou-se a ver que a responsabilidade de mudar
o ser humano é de todos, e que, para modificar a trajetória, é
preciso influenciar o contexto e também a família”, diz.
Com o crescente reconhecimento da importância da educação
na primeira infância, passaram a surgir, ainda naquela época,
nos Estados Unidos e no Canadá, iniciativas com algumas características comuns aos atuais programas de parentalidade,
como o Head Start, de 1965, e o Follow Through, de 1968. Em
comum, envolviam parcerias com municípios, universidades e
igrejas e tinham por objetivo garantir as mesmas oportunidades de desenvolvimento e aprendizado entre as crianças de diferentes classes sociais ao chegarem à educação primária. Em
geral, observava-se que as crianças que contavam com uma
participação maior dos pais no processo de educação alcançavam resultados melhores e mais duradouros.
Dos anos 1990 em diante, os programas de parentalidade se
tornaram mais estruturados e padronizados. Além disso, no
3 Idem.
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caso dos programas que usam visita domiciliar, o trabalho dos
visitadores começou a se tornar mais profissionalizado. “Nos
anos iniciais, usavam-se visitadores sem muito treinamento ou
background porque se pensava que bastava uma pessoa amigável para fazer o trabalho”, diz Jon Korfmacher. “Agora, esses
programas reconhecem que a visita domiciliar é um trabalho
difícil e que necessita de apoio específico”, completa.
Os programas também cresceram em número e se tornaram
diversos em seus formatos de implementação, conta a professora da disciplina Primeira Infância e Políticas Públicas
da Universidade de Columbia, Sharon Kagan,4 no artigo “The
Changing Face of Parenting Education”. Mas nessa diversidade predominam, de acordo com o artigo, pontos comuns:

 foco em prevenção e otimização em lugar apenas de

tratamentos de doenças ou outros problemas identificados nas crianças;
r econhecimento da necessidade de trabalhar com toda
a família e a comunidade;

 c ompromisso de considerar a família como uma participante ativa no planejamento e na execução do programa, em
vez de uma cliente passiva esperando para receber serviços;
 compromisso por nutrir a diversidade cultural;
 foco em análise, planejamento e avaliação.
Nessa época, os governos passaram a olhar mais de perto
para o tema, destaca Jon Korfmacher. Em 1994, houve um
reconhecimento formal da necessidade de oferecer apoio
aos pais, por meio de diferentes projetos desenvolvidos
pela Unesco durante o Ano Internacional da Família5 (como
apoio e publicação de pesquisas sobre o papel da família
no desenvolvimento, promoção de concursos sobre a relação entre as crianças e suas famílias e suporte a projetos
realizados em países em desenvolvimento), e, em 1999, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou uma revisão
de programas voltados para a primeira infância em todo o
mundo, o livro A Critical Link6 (Um Link Crítico, em tradução
4 K
 AGAN, S. The Changing Face of Parenting Education. ERIC Clearinghouse
on Elementary and Early Childhood Education Urbana IL. Disponível em:
<https://www.ericdigests.org/1996-1/face.htm>.
5 U
 NICEF. A systematic review of parenting programmes for young children
in low and middle income countries. 2014. Disponível em: <2014 https://
www.unicef.org/earlychildhood/files/P_Shanker_final_Systematic_Review_
of_Parenting_ECD_Dec_15_copy.pdf>. UNESCO. International Year of
the Family: Final Report. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/
images/0009/000999/099959eb.pdf>.
6U
 N WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). A Critical Link: Interventions for
physical growth and psychological development. 1999, WHO/CHS/CAH/99.3.
Disponível em: <http://www.refworld.org/docid/5211ed824.html>. Acesso
em: 30 jul. 2018.
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livre), que concluía: o envolvimento dos pais é fundamental
para a efetividade desses programas.
“Esse foi um dos marcos para que a OMS decidisse desenhar
seu próprio programa de parentalidade”, diz a psicóloga
social Jane Lucas, autora da metodologia Care for Child
Development (CCD) – Cuidados para o Desenvolvimento
da Criança (CDC), em tradução livre. Criado em 2002, o
CDC foi posteriormente abraçado e adotado também pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela

Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e está sendo
levado em larga escala a vários países em todo o mundo,
entre eles o Brasil, no programa Criança Feliz (saiba mais
sobre o assunto no quadro A metodologia CDC).
Já no século XXI, a nova fronteira nos programas de parentalidade é a demonstração de resultados. Segundo
Maria Filomena Gaspar, os programas passaram a ter que
demonstrar eficácia e impacto real no desenvolvimento infantil e na trajetória da família.

Criada por uma equipe de consultores e especialistas, liderada pela psicóloga social e consultora
global para temas de infância Jane Lucas, a metodologia CDC foi idealizada para ser utilizada
na capacitação de técnicos de programas sociais
no trabalho com as famílias em orientações para
incentivar o crescimento saudável e o desenvolvimento psicossocial de meninas e meninos na
primeira infância.

REPRODUÇÃO

A metodologia CDC

Com base nas melhores evidências e experiências
disponíveis, o método ajuda os adultos a buscarem formas de responder melhor às necessidades das crianças, bem como serem mais aptos a identificar
essas necessidades, interpretando as brechas existentes
no crescimento de seus filhos. A metodologia recomenda
jogos e práticas de comunicação para estimular as crianças, sempre numa interação contínua e positiva entre o
membro da família e as crianças. O conjunto de práticas já
passou por duas novas revisões, tendo a última versão sido
lançada em 2014.
As versões têm como linha condutora a Teoria do Apego
(Attachment Theory), que enfatiza a importância das respostas dadas pelos pais ou cuidadores às crianças nos primeiros anos de vida.* Jane Lucas explica que a Teoria do
Apego foi uma inspiração forte. “Percebemos que podíamos usar a relação, as respostas entre o cuidador e a criança, para ajudar essa criança a se conectar com o cuidador
de alguma forma”, diz.
De acordo com Jane Lucas, já havia evidências de que a
sensibilidade e a responsividade dos pais ou cuidadores às
crianças pode ser aprendida, não é algo necessariamente

ligado à personalidade deles. “Uma das maneiras de fazer
isso, os especialistas nos ensinam, é que os pais ou cuidadores têm que dar respostas e ser sensíveis. O pai ou a
mãe precisam responder, dar atenção, todas as vezes que
meninos ou meninas os busquem com alguma demanda,
seja dizendo que estão com fome ou que o dedo do pé está
doendo”, diz. “A responsividade está altamente ligada ao
desenvolvimento da criança em todas as áreas – emocional, física, de discurso, tudo”, esclarece.
Estudos no Paquistão mostraram que, nas áreas em que
o CDC foi implementado, as crianças passaram a sofrer
menos com febre, diarreia, pneumonia e malária. Os resultados foram positivos também para as mães, diminuindo quadros de depressão. Não há uma intervenção
específica do CDC para combater essa doença, mas, segundo a especialista, com o fortalecimento da relação
entre mãe e filho “os sinais de depressão são reduzidos”.
* DALY, M. et al. Family and Parenting Support: Policy and Provision in a Global
Context. Innocenti Insight. UNICEF Office of Research, Florence, 2015.
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A ampliação do leque dos projetos e programas públicos
voltados para o desenvolvimento integral da criança na primeira infância foi ganhando força adicional à medida que
a ciência ia oferecendo à sociedade mais e mais evidências
sobre o funcionamento cerebral e a relevância de estímulos
adequados e cuidados com a saúde nos primeiros anos de
vida (saiba mais sobre o assunto no Capítulo 1).

POLÍTICAS LATINO-AMERICANAS
A América Latina se destaca por registrar, desde os anos 1960,
programas estruturados para a melhoria da qualidade de
vida na primeira infância e, mais especificamente, com componentes dirigidos a promover a parentalidade. Alguns deles

5 ações estratégicas
O marco para o desenvolvimento integral da primeira
infância definiu cinco ações estratégicas com base nas
melhores práticas adotadas em diferentes países do
mundo. Para cada uma dessas ações, são propostas outras cinco em nível nacional que precisam ser conduzidas e coordenadas pelos governos locais e apoiadas por
um amplo grupo de partes interessadas.

1. Liderar e investir
2. Focar nas famílias

e suas comunidades

3. Fortalecer serviços
4. Monitorar o progresso
5. Usar dados e inovar
Fonte: Nurturing Care for Early Childhood Development. Disponível
em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272604/WHO-FWC-MCA-18.02-eng.pdf?ua=1>.
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inspiraram-se em modelos europeus e norte-americanos.
Outros foram desenvolvidos e desenhados localmente para
responder a necessidades específicas de países da região.
De acordo com o artigo “Latin America and the Potential
of the Nurturing Care Framework as a Platform for Scale”, de
Leonardo Yánez, representante sênior da Fundação Bernard
van Leer na América Latina, e Cecilia Vaca Jones,7 diretora
de programas da mesma instituição, até a década de 1970
a predominância era de políticas de serviços de cuidado
diurno, em lares próprios ou em creches institucionalizadas,
para que mulheres pudessem trabalhar fora de casa, como
o Hogares Comunitarios (Lares Comunitários), da Colômbia,
o Wawa Wasi (Casa da Criança), do Peru, e o Hogares de Cuidado Diario (Lares de Cuidado Diário), na Venezuela.
Ainda segundo o artigo, o crescente ativismo pelos direitos das crianças colocou novos componentes na agenda
de debates sobre as iniciativas de parentalidade, como a
preocupação com o desenvolvimento cognitivo, social e
emocional de meninas e meninos. No entanto, por ter sido
uma “década perdida” em termos econômicos, poucos investimentos foram feitos nesse sentido.
A exceção fica por conta de Cuba, que em 1982 lançou o
piloto do programa Educa a Tu Hijo (Eduque Seu Filho, em
tradução livre), destinado a envolver as famílias no desenvolvimento de habilidades infantis e promover o desenvolvimento integral desse público.
A década de 19908 é marcada pelo surgimento de programas e políticas intersetoriais, ainda que iniciais, inspirados no Educa a Tu Hijo, entre outras iniciativas. O
desenho das práticas daquela época combinava visitas
domiciliares, atendimento à saúde, educação e estimulação cognitiva e socioafetiva.
Dos anos 2000 em diante, o Chile Crece Contigo (ChCC – Chile Cresce Contigo, em português), de 2007, que se configura
como uma política intersetorial que garante a promoção dos
direitos da criança com frentes de trabalho em saúde, educação, habitação, transferência de renda, entre outros, torna-se
um dos destaques. A Colômbia, com a política interministerial
de ações para crianças com até 5 anos (De Cero a Siempre,
2016), e o Brasil, com o Criança Feliz (2016), também são con7 YÁNEZ, L.; JONES, C. V. Latin America and the Potential of Nurturing Care
Framework as a Platform for Scale. The Hague, Netherlands: Bernard van Leer
Foundation, 2018.
8 Idem.
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FOTO: aeioTU/FUNDAÇÃO CARULLA

Unidade de ensino pré-escolar do aeioTU

Inovação com modelo misto
A Colômbia tem um histórico de programas de visitação às
famílias para apoio ao desenvolvimento infantil, mas, desde 2009, uma forma inovadora de trabalho vem ganhando
corpo naquele país. A aeioTU – Fundação Carulla, liderada
pela economista e administradora de empresas Nathalia
Mesa, trabalha uma forma combinada de atuação para desenvolver o pleno potencial infantil. De um lado, a aeioTU
mantém unidades de ensino pré-escolar para crianças com
idade entre 2 e 6 anos e de baixa renda, com espaços internos adequados para o estímulo infantil e uma grade de ensino voltada para criar e aprimorar capacidades, com foco
na arte e no autoconhecimento. Por outro, realiza programa de visitação familiar e começa a acompanhar os futuros
alunos desde a barriga da mãe.
“A ideia de criar essa frente de visitação, chamada aeioTU
en Casa [aeioTU em Casa], surgiu quando identificamos que
as crianças com 2 anos que chegavam aos nossos centros tinham problemas de desenvolvimento. Era muito tarde para
começar os trabalhos de estímulos”, conta Nathalia Mesa.
“Diante disso, destacamos um de nossos melhores profissionais para pesquisar o que havia de mais qualidade nesse
sentido e criamos a nossa versão, que consiste em acompanhar nossos alunos desde a gestação até os 2 anos, quando
passam a frequentar nossas unidades”, explica.
As chamadas professoras-visitantes vão até as casas das
famílias identificadas como vulneráveis social e economi-

camente por duas vezes ao mês para repassar orientações
sobre o desenvolvimento infantil e a importância de um ambiente adequado para as crianças. Tanto as mulheres grávidas quanto as famílias que já têm meninas e meninos entre
0 e 2 anos também frequentam reuniões semanais realizadas nos centros de ensino da aeioTU. Nesses encontros são
trabalhados aspectos de socialização das crianças, além de
troca de ideias e informações aos pais e cuidadores.
No final de 2018 será divulgado um estudo longitudinal
organizado pelo NIEER (Instituto da Rutgers University) e
a Universidad de los Andes, sobre os efeitos cognitivos, linguísticos, nutricionais e sociais, em curto e longo prazos, nas
crianças abaixo de 5 anos de idade que participam das atividades da instituição. Os resultados preliminares apontam
evoluções positivas na leitura e no aprendizado de matemática e que as famílias participantes brincam mais com as
crianças e se relacionam melhor com os vizinhos. Adicionalmente, verificou-se que as iniciativas impactaram de maneira positiva o relacionamento das crianças com seus pais e
contribuíram para a redução da depressão das mães.*
A aeioTU tem atualmente 30 centros próprios de educação
pré-escolar e apoia com tecnologias educacionais outros
1.748 estabelecimentos parceiros públicos e privados.
*aeioTU – Relatório Anual, 2017. set. 2018. Disponível em: <https://www.aeiotu.
com/blog/2018/09/05/aeiotus-2017-annual-report/?lang=en>.
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siderados9 exemplos de modelos avançados de ação integrada para o desenvolvimento integral infantil.
Como assinala Florencia López Boo, economista sênior do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a atenção
dada pelos organismos multilaterais aos programas mais estruturados e sofisticados voltados ao desenvolvimento infantil
deu força extra ao quadro de aprimoramento das frentes de
atuação pró-infância na região. “Órgãos como a Organização
Mundial da Saúde e o Unicef vêm criando marcos de políticas
de primeira infância. Além disso, agências de desenvolvimento apoiam constantemente com recursos financeiros a implementação de programas de parentalidade na região”, afirma.

SINGULARIDADE DE CADA MODELO
Especialistas dizem que há desafios para a ampliação de
programas parentais eficazes. “Seus impactos dependem
da forma como são implementados, do nível de apoio que
recebem para garanir a qualidade, e de vários outros fatores”, afirma Joan Lombardi, especialista internacional em
desenvolvimento infantil e políticas sociais.
9 Idem.

Cuidado carinhoso
e sensível
A OMS, o Unicef e o Banco Mundial, em parceria com
diversas organizações sociais globais, criaram um
marco para o desenvolvimento integral da primeira
infância (Nurturing Care Framework – 2018).*
Trata-se de um conjunto de recomendações, com base
em evidências levantadas em diversos países e ao longo das últimas décadas, para que as políticas públicas
possam apoiar as famílias e as comunidades para a
prática do cuidado carinhoso e sensível das necessidades das crianças nos primeiros anos de vida.
Esse marco faz um chamado especial para que as iniciativas se voltem prioritariamente para as comunidades
e famílias em situação de maior risco social, com mais
chances de problemas no desenvolvimento infantil.
World Health Organization, United Nations Children’s Fund, World
* Bank
Group. Nurturing care for early childhood development: a
framework for helping children survive and thrive to transform health
and human potential. Geneva: World Health Organization, 2018.
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Mesmo sendo um programa com metodologia testada e
aprovada, não existem garantias de que dará certo em
outro país. Esse foi o caso do Nurse-Family Partnership,
dos Estados Unidos. Criado em 1977, o programa utiliza
visitas domiciliares de enfermeiras a mães de primeira
viagem até o segundo ano de vida da criança e é considerado o modelo norte-americano com mais evidências
de sucesso, segundo Jon Korfmacher. Ao ser replicado
na Inglaterra, em 2015, não surtiu os efeitos esperados.
“Eles ainda estão tentando descobrir o que deu errado”,
diz ele. Para Korfmacher, o fato de a Inglaterra já ter
um programa universal de visitas domiciliares, não com
foco em desenvolvimento infantil, pode ter atrapalhado.
Embora não se possa apontar uma modelagem ideal de
programa de parentalidade, estudos e especialistas indicam alguns fatores que os programas têm em comum e que
contribuem para o seu sucesso.
Um artigo publicado pela revista The Lancet,10 especializada
em temas de saúde, analisou os impactos de 15 programas
de parentalidade no mundo e concluiu que a educação e o
apoio aos pais podem melhorar o desenvolvimento cognitivo
e psicossocial das crianças, com resultados mais expressivos
entre as classes mais vulneráveis e com orientação para os
pais sobre atividades cotidianas em casa para o desenvolvimento infantil. Notadamente no caso das visitas domiciliares,
a qualidade da relação do visitador com a família é importante para impactos mais relevantes, afirma Jon Korfmacher,
com base nos programas dos Estados Unidos.

O CUIDADO MAIS DE PERTO
Coautora de um estudo que avaliou visitas domiciliares em
programas de sete países da América Latina e Caribe,11 Florencia López Boo aponta que um dos principais pontos po10 RICHTER, L. et al. Investing in the foundation of sustainable development:
pathways to scale up for early childhood development, Advancing Early
Childhood Development: from Science to Scale Series.
The Lancet, v. 389, issue 10064, p. 103-118, 4 out. 2016. Disponível em:
<https://www.thelancet.com/series/ECD2016>. Acesso em: 30 jul. 2018.
11 LEER, J.; LÓPEZ BOO, F. Assessing the quality of home visit parenting
programs in Latin America and the Caribbean. Early Child Development and
Care Journal, 14 mar. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/
03004430.2018.1443922>. Acesso em: 20 jul. 2018. Em nível nacional, foram
analisadas as visitas do Cuna Más, no Peru; Creciendo con Nuestros Hijos, no
Equador; e o Programa de Acompañamiento a la Política de Primera Infancia,
na Nicarágua. Em nível regional, o programa Primeira Infância Melhor,
no Rio Grande do Sul; o Home Visits Programme, em Kingston e Saint Andrew,
na Jamaica; e o Atención Integral de la Niñez con
Participación Comunitaria, no Panamá. Também foi analisado
um programa implementado em nível municipal pela
ONG Consejo de Salud Rural Andino, em El Alto, Bolívia.
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sitivos dos programas analisados é o fato de os visitadores,
em geral, desenvolverem uma abordagem de parceria com
as famílias e crianças. Eles encorajam os envolvidos na visita e
oferecem a oportunidade de praticar atividades em conjunto,
em vez de serem protagonistas daquele momento.
A avaliação acompanhou de perto 40 visitas, de cinco a
sete por país. Entre os aspectos negativos identificados
estão falhas relacionadas a voltar a conteúdos já trabalhados com as famílias em ocasiões anteriores, ao desenvolvimento da linguagem e em relação às explicações sobre os objetivos de cada atividade. Menos da metade dos
observadores dedicou tempo apropriado à revisão das
atividades já abordadas junto às famílias e menos de um
terço encorajou os cuidadores a demonstrar as atividades
que praticavam com as crianças desde a última visita.
Florencia López Boo ressalta que a quantidade de visitas observadas foi pequena – e isso deve ser levado em conta na
hora de fazer generalizações. Mas afirma que as visitas com
metodologia mais voltadas para o desenvolvimento infantil
– as que têm foco, por exemplo, em como criar a criança ou
no encorajamento da mãe em lidar com ela – são as que
apresentaram mais problemas. “Isso é uma indicação de que
é preciso melhorar a interação nesses encontros”, diz.
Dois fatores, segundo ela, explicam a falta de qualidade das
visitas. O primeiro é o treinamento dos visitadores. “Talvez alguns programas necessitem aprimorar o conteúdo e a entrega do treinamento para que ele seja mais dinâmico, interativo
e demonstrativo”, avalia. Além disso, aponta a especialista, é
necessário treinamento no momento em que as visitas acontecem, para que, enquanto os visitadores estejam trabalhando, recebam orientações sobre o que estão fazendo.
O outro fator identificado diz respeito à seleção e às condições oferecidas para o visitador. “São as condições do
mercado, o quanto você paga, se ele tem seguridade social.
Se você não está pagando bem, não deve se surpreender se
eles não estiverem motivados, por exemplo”, afirma.
Uma das formas de verificar como está a motivação dos visitadores e, assim, tomar medidas para evitar a rotatividade
dos profissionais é o monitoramento das atividades realizadas. O artigo da revista The Lancet,12 citado anteriormente,
12 R
 ICHTER, L. et al. Investing in the foundation of sustainable development:
pathways to scale up for early childhood development, Advancing Early
Childhood Development: from Science to Scale Series.
The Lancet, v. 389, issue 10064, p. 103-118, 4 out. 2016. Disponível em:
<https://www.thelancet.com/series/ECD2016>. Acesso em: 30 jul. 2018.

aponta, entre as estratégias recomendadas para aplicação nas intervenções em escala voltadas para a promoção do desenvolvimento na primeira infância, a necessidade de um monitoramento de qualidade das iniciativas,
de forma a ampliar os dados e evidências disponíveis,
o que auxilia na tomada de decisões futuras. O desafio,
nesse caso, é incluir indicadores de desenvolvimento infantil como parte da rotina de monitoramento.
A seguir, serão apresentados mais detalhadamente alguns programas e políticas públicas de parentalidade
na região que chamaram a atenção de especialistas da
área da infância por algumas características específicas,
como a inovação, a intersetorialidade, a determinação
política levada adiante nas iniciativas e os desafios de
executar programas em larga escala.

CHILE CRECE CONTIGO:
ATENÇÃO UNIVERSAL E INTERSETORIAL
Em 2006, quando tomou posse na presidência do Chile,
Michelle Bachelet convocou um grupo de especialistas

A Critical Link – uma
abordagem integral
O documento A Critical Link, da OMS,* revisou em 1999
programas voltados para crianças vulneráveis em todo o
mundo e chegou à conclusão de que, além do envolvimento dos pais, outros fatores que contribuem para o impacto
dessas iniciativas no desenvolvimento da criança são:

•foco desde a gestação até pelo menos os 3 anos;
•foco em crianças que estão em maior risco social: as

melhorias mais importantes foram verificadas em
crianças pobres e desnutridas;

• combinação de diversas intervenções, por exemplo,
promoção da nutrição, melhoria da interação entre
mãe e filhos, estímulo do desenvolvimento psicossocial e melhoria da saúde da criança.

* UN WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). A Critical Link:
Interventions for physical growth and psychological development:
a review. Geneva: World Health Organization, 1999. Disponível em:
<http://www.refworld.org/docid/5211ed824.html>.
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em infância, economistas, psicólogos, médicos, entre outros
profissionais das áreas de saúde e social e de diferentes correntes políticas. A determinação da então nova mandatária
do país era clara: esse grupo, denominado Conselho Assessor
Presidencial para a Reforma das Políticas de Infância, deveria
gerar em, no máximo três meses, um profundo diagnóstico
sobre a situação das crianças e um panorama sobre os serviços oferecidos a esse público em todo o território chileno.
Também ficou a cargo desses notáveis a elaboração de propostas para abordar os problemas das crianças no país.
“O levantamento mostrou problemas institucionais, de
falta de integração setorial e territorial que as políticas
para a infância tinham naquele momento”, recorda Felipe Arriet, assessor técnico do Chile Crece Contigo no Mi-

Rápida expansão
O Chile Crece Contigo ganhou escala de maneira vertiginosa. Mesmo tendo iniciado seu projeto piloto em 2007, já em
2008 estava sendo oferecido em todas as cidades chilenas.
“A implementação em menor escala, ainda que rápida,
serviu para corrigir rumos e entender onde colocar o
foco no âmbito local”, lembra Jeanet Leguas Vásquez,
que foi responsável pela implementação da iniciativa
piloto em um dos municípios selecionados. “Percebemos
que faltava uma referência municipal do Chile Crece
Contigo. Dependíamos da disposição do município para
nomear alguém”, exemplifica Vásquez, ressaltando que,
desde 2009, há um fundo que permite contratar uma
pessoa dedicada a ser essa referência.
O montante de recursos também cresceu de maneira
impressionante. Para a implementação piloto (em 159
municípios), o sistema contava, em 2007, com US$ 4 milhões. Em 2018, esse montante era de US$ 78,8 milhões
(para 345 cidades). “Os valores foram crescendo à medida que se foi implementando o programa”, diz a especialista. Segundo ela, isso mostra que não é necessário começar com os recursos sonhados e que é possível atuar,
sim, com baixo orçamento.
A prestação de todos os serviços é monitorada por
relatórios técnicos e atrelada ao repasse de recursos
do nível nacional para o municipal. Para receber os
valores, o município tem que cumprir uma série de
metas estabelecidas.

Em 2009, dois anos depois de
ser implementado, o Chile Crece
Contigo passou a ser garantido
por lei. A Lei nº 20.379/2009**
institucionalizou o Subsistema de
Proteção Integral à Infância Chile
Crece Contigo, estabelecendo,
entre outras questões,
quais serviços são obrigatórios
nistério do Desenvolvimento Social. “O país já havia implementado com êxito políticas setoriais que permitiram
reduzir drasticamente a mortalidade infantil”, diz. Segundo ele, faltava articulação a essas políticas, que eram
executadas praticamente sem qualquer integração entre
as instituições responsáveis. “Hoje não bastam políticas setoriais isoladas e se requer a coordenação das instituições
para alcançar o desenvolvimento da primeira infância.”
Um ano após a criação do Conselho, em 2007, era lançado
o Sistema de Proteção Integral à Infância Chile Crece Contigo, que, como explicou Bachelet, “se configurou como a
primeira política sistêmica transversal e articulada de proteção aos direitos da infância, dentro de um marco inicial
de 0 a 4 anos, além do controle pré-natal da mulher grávida, margem essa que foi recentemente expandida até os
9 anos de idade”.13 Esse modelo tornou-se, com o tempo,
um exemplo de iniciativa de promoção do desenvolvimento integral infantil e serviu de inspiração a outros programas implementados em nações como Uruguai, Colômbia
e Paraguai. O objetivo do Chile Crece Contigo é garantir
que todas as crianças alcancem o máximo potencial de desenvolvimento por meio de um acompanhamento integral
a sua trajetória de crescimento. Essa garantia é exercida
pelo Estado, principalmente pelos ministérios da Saúde,
Educação, Desenvolvimento Social e municípios do país.
13 JERIA, M. B. ‘Chile Crece Contigo’: 10 years on. Early Childhood Matters,
Fundação Bernard van Leer, 2017. Disponível em: <https://bernardvanleer.
org/app/uploads/2017/06/ECM17_02_chile_bachelet.pdf>.
* SIPI – SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LA PRIMERA INFANCIA EN AMERICANA
LATINA. Ley no 20.379 – Crea el sistema intersectorial de protección social e
institucionaliza el subsistema de protección integral a la infancia “Chile crece
contigo”. Chile, 2012. Disponível em: <http://www.sipi.siteal.Liipe.unesco.org/sites/
default/files/sipe_normativa/chile_ley_nro_20379_2009.pdf>.

No caso chileno, todo o marco de atenção à primeira infância está descrito na Lei no 20.379/2009 (ver destaque).
O ChCC faz parte dela e se baseia no entendimento de que
o desenvolvimento e a saúde de meninas e meninos dependem de um conjunto de fatores que só podem ser
abordados de maneira integrada a ofertas de serviços,
com objetivo e metas comuns.14 Por essa razão, o programa oferece apoio simultâneo às crianças nas diferentes
áreas que terão impacto em seu desenvolvimento, como
saúde, educação, habitação, condições de trabalho dos
pais, fortalecimento da parentalidade etc.
A porta de entrada da criança para o Chile Crece Contigo é o sistema público de saúde, já no primeiro controle
pré-natal da gestante. Todos os dados de mães grávidas,
bebês e crianças são registrados no Sistema de Registro,
Derivação e Monitoramento (SRDM), por meio do qual
os profissionais dos centros de atenção
de saúde e de projetos do ChCC acompanham a situação de cada caso e realizam
avaliações de risco ao desenvolvimento
de cada indivíduo, de acordo com a idade.
“A articulação do Chile Crece Contigo parte
da saúde, mas, se o risco para o desenvolvimento da criança é pelo fato de ela estar
fora da creche, é o setor de educação que
cuidará dessa questão. Se for identificada
uma demanda por moradia, é o setor de
habitação que trata do problema”, explica
Jeanet Leguas Vásquez, assessora técnica do
Chile Crece Contigo no Ministério do Desenvolvimento Social.
Os serviços prestados têm oferta universal, embora existam componentes mais
específicos para as crianças e suas famílias em situação de vulnerabilidade social.
O acompanhamento da trajetória de desenvolvimento é feito por meio do SRDM,
que permite aos profissionais dos centros
de atenção de saúde do ChCC aplicar pautas de avaliação de risco ao desenvolvimento e também riscos biopsicossociais,
de acordo com a idade. Todas as informa14 BEDREGAL, P.; TORRES, A.; CARVALLO, C.
Chile Crece Contigo: el Desafío de la Protección Social
a la Infancia. Documento de Trabajo. PNUD/Chile, 2018.
Disponível em: <http://www.cl.undp.org/content/dam/chile/
docs/pobreza/undp_cl_pobreza_cap5_chile_crece.pdf>.

ções são inseridas em um sistema informatizado e disponibilizadas para os atores do programa.
O SRDM permite o acompanhamento de toda a trajetória
de desenvolvimento da criança ao longo da primeira infância e a resolução dos problemas de forma intersetorial. Quando são detectados riscos, como família em situação de desemprego, gravidez na adolescência, abuso
de drogas ou mesmo vulnerabilidades físicas, a criança
ou a família são encaminhadas para serviços específicos
oferecidos pelo programa, como salas de estimulação, visitas domiciliares, acesso a creche ou jardim de infância,
apoio técnico para os casos de meninos ou meninas com
deficiência ou a programas de desemprego.
No campo da parentalidade, duas linhas de atuação se
destacam: a primeira, composta por visitas domicilia-

Ferramentas disponíveis
em vários formatos

O Chile Crece Contigo oferece uma série de materiais para ajudar as
famílias a promover o desenvolvimento de crianças de até 6 anos. Já na
maternidade, por exemplo, os cuidadores recebem um berço completo,
móbile de estimulação, cartilha educativa sobre a criação na primeira
infância e um DVD sobre amamentação e criação respeitosa, entre outros. Ao longo dos controles de saúde nos primeiros três anos de vida,
também são entregues diferentes materiais de estimulação, como livros de colorir, DVD e blocos de madeira.
Além disso, uma grande variedade de conteúdos sobre desenvolvimento integrado infantil está disponível no site do ChCC* e também é
apresentada em um programa de rádio.
Em 2016, foi criado ainda o Programa de Apoio à Aprendizagem
Integral, coordenado pelo setor de Educação, que distribui às
crianças de 4 anos que entram na pré-escola um material chamado “canto dos jogos” (rincón de juegos), um kit para estimular
brincadeiras e jogos de criatividade e incentivar também os pais a
brincarem com seus filhos e filhas.
De acordo com Andrea Torres, coordenadora nacional do Chile Crece
Contigo, a iniciativa foi desenvolvida a partir da necessidade de inserção da questão da brincadeira no programa, detectada por meio de
pesquisas e avaliações.
* Disponível em: <www.crececontigo.gob.cl>.
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res, é restrita às famílias que apresentem algum risco
ao desenvolvimento integral de suas crianças, enquanto
a segunda é a iniciativa Nadie Es Perfecto (Ninguém É
Perfeito, em tradução livre), que utiliza metodologia de
práticas em grupo para promover o conhecimento sobre
o desenvolvimento integral infantil e é dirigida a todas
as crianças registradas no sistema de saúde, apesar de a
participação ser voluntária.

VISITAS ÀS FAMÍLIAS
As chamadas Visitas Domiciliares Integrais são realizadas quando se detectam, via SRDM ou pela observação
no trabalho cotidiano, riscos para o desenvolvimento
da criança ou para a gestante. O principal público-alvo são as gestantes em vulnerabilidade e crianças que
apresentaram déficit psicomotor nos testes aplicados
aos 8, 18 e 36 meses.
São membros do corpo técnico do Centro de Saúde, em
duplas, que vão até os lares, em encontros com duração
mínima de uma hora e lá permanecem o tempo necessário. “Normalmente, usamos uma dupla de profissionais de
formação distinta, um enfermeiro e uma assistente social,
por exemplo, para que possam atuar com a família a partir
de visões distintas”, conta Sergio Benavides, encarregado
municipal do ChCC no município de Los Ángeles.

De maneira geral, conta ele, são realizadas em média quatro visitas por família. A meta estabelecida em nível nacional, segundo Benavides, é que se realize pelo menos 1,5
visita para cada criança com algum déficit de desenvolvimento e quatro visitas para as gestantes que apresentem
um ou mais riscos biopsicossociais.
No entanto, a quantidade de idas aos lares é determinada
de maneira bastante individualizada. “Ao detectar o risco,
a equipe de saúde cria um plano de intervenção que inclui variados tipos de atendimento e estabelece a quantidade de visitas”, detalha.
Em 2017, foram realizados 45.987 desses encontros familiares com 32.267 crianças, o que resulta em uma média de
1,42 visita por criança, de acordo com dados da ferramenta
on-line que trata da cobertura do atendimento das diversas ações do programa (Herramienta de Reportabilidad).
Foram feitas ainda 72.547 visitas domiciliares a gestantes
com fatores de risco biopsicossocial.
A metodologia dos encontros varia de acordo com o
caso a ser abordado. O programa estabelece diretrizes
específicas com base em cada situação, mas dá liberdade aos visitadores para que se adaptem às necessidades
da família. Em cada cidade, os profissionais recebem formação com base nessas diretrizes.

Mudança de ponto de vista
Felipe Arriet, assessor técnico do Chile Crece Contigo,
reforça que a forma como a metodologia do Nadie Es
Perfecto está desenhada promove o desenvolvimento
em grupo e aumenta o apoio social entre os pais. “O
Chile, como outros países, tem uma desintegração do
tecido social, e muitas vezes há uma desconfiança inclusive em relação aos próprios vizinhos e às pessoas
do bairro. Além de promover a parentalidade positiva,
o Nadie Es Perfecto permite também que os indivíduos
interajam e possam compartilhar suas próprias experiências”, diz ele.
Foi o que aconteceu com a secretária Ximena Alicia Alvarado, de 38 anos. Mãe de um menino de 10 anos e uma
menina de 3, não teve tempo de dedicar-se plenamente à
criação do filho e, ao engravidar da filha mais nova, decidiu parar de trabalhar para se concentrar na maternidade.
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Moradora de uma das comunidades rurais de Fresia, foi convidada para o Nadie Es Perfecto durante uma das visitas regulares ao pediatra, quando a garota tinha 2 anos. Segundo
ela, um dos pontos mais positivos da oficina, realizada em
apenas uma sessão no Centro de Saúde de Fresia, por conta das dificuldades territoriais, foi o fato de ter encontrado
no grupo outras cinco mães com as quais já havia cruzado,
cumprimentado, mas com as quais não tinha proximidade.
“O Nadie Es Perfecto me ajudou a sair do meu papel cotidiano e conversar com outras mães sobre o que acontece com a
gente em termos pessoais e em termos da criação de filhos”,
recorda. “Percebi que sou uma mãe muito preocupada em relação a cuidados, não deixava minha filha fazer as coisas por
causa do risco de cair, de se machucar, de sofrer. No encontro,
vi que existem mães que deixavam seus filhos simplesmente
serem eles mesmos”, diz.
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Grávidas são acompanhadas pelo Chile Crece Contigo desde o primeiro controle pré-natal

De acordo com as orientações técnicas para as visitas domiciliares do Chile Crece Contigo,15 o objetivo geral de realizar
esse tipo de reunião com as famílias é promover in loco as
condições ambientais e relacionais que favoreçam o desenvolvimento biopsicossocial do público infantil de famílias
em situação de vulnerabilidade, desde o momento da gestação até os 6 anos de idade.
Já os objetivos específicos dependem do caso a ser abordado e são definidos pela equipe de saúde no Plano de
Atendimento Integral. Por exemplo, se o risco é detectado
na gravidez, o objetivo pode ser estimular na família a prática de uma nutrição saudável e explicar a relevância da
qualidade do vínculo entre a gestante e o bebê ou, ainda,
buscar interromper o abuso de substâncias que causem
problemas à gestação, como álcool e drogas, entre outros.

NADIE ES PERFECTO: FORTALECIMENTO
DE COMPETÊNCIAS PARENTAIS
Uma das intervenções recomendadas pelo Conselho Assessor Presidencial para a Reforma das Políticas de Infância,
em 2006, foi a de apoiar as famílias na área de desenvolvimento infantil. Por isso, em 2009, foi introduzido no Chile
Crece Contigo uma nova frente de trabalho especificamente desenhada para preencher essa lacuna, chamada Nadie
Es Perfecto, com o uso de uma metodologia desenvolvida e
utilizada no Canadá desde a década de 1980, com o mesmo
nome (Nobody’s Perfect).

Quando a família já tem uma criança em casa, os objetivos variam entre itens como a estimulação psicomotora adequada ou
mesmo formas de aprimorar os aspectos linguísticos infantis.

Essa forma de trabalho foi desenvolvida por enfermeiras canadenses que sistematizaram as principais
preocupações dos pais com os filhos e desenvolveram
uma metodologia para atender a essas necessidades.
Aos poucos, a nova agenda foi ganhando espaço e, em
1987, já era um programa e estava sendo disseminado
em diversos pontos daquele país.

15 CHILE CRECE CONTIGO. Visita Domiciliaria Integral para el Desarrollo
Biopsicosocial de la Infancia, ago. 2009. Disponível em: <http://www.
crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/Visita-Domiciliaria-Integralpara-el-Desarrollo-Biopsicosocial-de-la-Infancia-2009.pdf>.

No Canadá, a iniciativa não se configura como uma política pública nacional, mas como um conjunto de práticas
oferecidas pela Agência Nacional de Saúde (equivalente
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ao Ministério da Saúde) e aplicadas em alguns condados.
Segundo Caroline Valpassos, doutora em Educação e autora de um estudo16 que compara programas de parentalidade, ao contrário do Canadá, onde a capacitação dos
facilitadores é paga, no Chile a metodologia foi incorporada universalmente à política pública. A capacitação
dos agentes é gratuita, feita pelo próprio governo.
Segundo Cecilia Moraga, da equipe de gestão do Chile
Crece Contigo do Ministério da Saúde e responsável pela
adaptação dos materiais canadenses para o Nadie Es Perfecto, a escolha da metodologia se deu pelo fato de que o
Nobody’s Perfect já era testado e validado cientificamente.
Moraga aponta que já havia evidência científica mostrando
resultados positivos do programa em disciplina, desenvolvimento infantil e autoeficácia parental. Também pesou o
fato de o governo canadense ter disponibilizado o método
de forma gratuita, com total transferência de conhecimento, treinamentos iniciais e materiais, por meio de convênio
com a Agência Nacional de Saúde do Canadá. Além disso,
a especialista reforça que o fato de a metodologia ter sido
criada a partir da experiência prática das enfermeiras comunitárias canadenses “agrega valor ao programa”.
O Nadie Es Perfecto oferece seis encontros semanais aos
pais ou responsáveis pelas crianças com idade de até 5 anos,
com duas horas de duração cada uma. As reuniões são voltadas para os pais e cuidadores de crianças atendidas pelo
sistema público de saúde e são realizadas nos centros de
saúde e jardins de infância de cada localidade. A intenção
é incentivar pais e familiares a participarem como protagonistas do desenvolvimento integral da criança e que
eles possam enfrentar melhor os desafios de criar filhos na
primeira infância.
São cinco os temas principais que podem ser abordados
nos encontros: Desenvolvimento Mental; Desenvolvimento
Físico; Autocuidado como Pais; Segurança e Prevenção de
Acidentes e Comportamento Infantil. O tema é decidido a
partir das necessidades do grupo e depois de entrevista prévia com os participantes.
As atividades se valem de um método de aprendizagem
cognitivo e experiencial de adultos. Na prática, conta Ser-

16 V
 ALPASSOS, C. Documento técnico contendo estudo analítico dos
materiais/metodologias desenvolvidos para primeira infância nos países
do Canadá, Chile e Colômbia, utilizados para facilitador/mediador de
grupo, de modo a subsidiar o MEC no atual processo de implementação do
Programa Criança Feliz considerando a Base Nacional Comum Curricular
da Educação Infantil. MEC, 2017.
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gio Benavides, que antes de ser encarregado municipal
do Chile Crece Contigo foi facilitador das oficinas do programa, as técnicas usadas são elaboradas para catalisar
o conteúdo de acordo com o grupo. O objetivo é sempre
estimular o debate e a troca. “Podemos usar dramatizações para que os pais representem determinada situação
e, em determinadas ocasiões, jogos ou um vídeo para estimular o debate. O que é importante é que nós, como
facilitadores, apenas conduzimos o processo”, explica. O
objetivo é que os participantes troquem experiências e
percebam outros pontos de vista.
Os facilitadores são, em geral, profissionais dos centros
de saúde e participam do programa de forma voluntária. A formação dura 32 horas e é ministrada por um dos
31 formadores capacitados pelo Nobody’s Perfect como
disseminadores da metodologia. De acordo com o Banco
Mundial, em uma avaliação sobre a iniciativa intitulada
Avaliação de Impacto do Programa Nadie Es Perfecto,17
os treinamentos incorporaram conhecimentos sobre dinâmica de trabalhos em grupos, técnicas para a identificação de problemas nas crianças e maneiras de oferecer
apoio aos pais no desenvolvimento de habilidades positivas e métodos para lidar de forma adequada com o comportamento infantil.
“Por meio desse treinamento, os facilitadores aprenderam
a manejar a dinâmica de grupos, identificar possíveis problemas, apoiar os pais no desenvolvimento de habilidades
positivas e métodos para lidar com o comportamento de
crianças”, avalia o relatório. Os materiais utilizados para
preparar a equipe têm o mesmo conteúdo da metodologia
original, mas foram atualizados, traduzidos e adaptados, em
2009, para a realidade chilena.
Segundo Cecilia Moraga, além de ter sido retirada parte
da ênfase dada às questões relativas à migração, tema
muito premente no Canadá, houve ainda uma modernização da linguagem. No material chileno também
foram agregados temas que não estavam presentes na
versão original, como seis páginas sobre participação
ativa do homem na criação das crianças. O desenho
também foi adaptado para contemplar características
físicas chilenas e para seguir a linha de design gráfico
do Chile Crece Contigo.

17 B
 ANCO MUNDIAL. Evaluación de impacto del programa “Nadie Es Perfecto”
Resultados post-tratamiento. jun. 2017.
Disponível em: <http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/
uploads/2018/04/Finalreport_NEP_June24-Ok.pdf>.
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Até 2018, foram formados 1.700 facilitadores para realizar
as oficinas do Nadie es Perfecto, de acordo com Felipe Arriet, assessor técnico do Chile Crece Contigo. No entanto,
nem todos estão em atividade, uma vez que algumas pessoas não tinham o perfil mais recomendado para as práticas
e acabaram desistindo. “Havia um compromisso nacional
com os serviços de saúde locais de formar determinado número de facilitadores em um prazo curto. Isso provavelmente fez com que se candidatassem algumas pessoas que não
iam se dedicar às oficinas. Com essa rapidez, tivemos uma
perda de facilitadores que acredito que em um processo
mais lento não teria ocorrido”, conta Cecilia Moraga.
Outro desafio foi ampliar a cobertura das oficinas. Segundo Felipe Arriet, descobriu-se que, para isso, é necessário
que as oficinas sejam feitas em horários compatíveis com
o do trabalho de pais e mães, e que os facilitadores tenham um espaço de trabalho protegido para realizá-las.

AVALIAÇÕES E DESAFIOS
O Chile Crece Contigo é muito bem avaliado globalmente, inclusive por instituições como Banco Mundial, Unicef
e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Entre seus
principais impactos, estão o alcance de 2 milhões de grávidas nas ações de controle pré-natal e o nascimento de
1,6 milhão de meninas e meninos já protegidos no sistema, além do aumento da taxa de frequência de crianças
entre 0 e 3 anos de idade em instituições equivalentes a
creche, que passou de 16,4% em 2006 para 30% em 2015.18
Porém, restam ainda desafios importantes para potencializar o alcance do componente de parentalidade do sistema, sobretudo quanto ao Nadie Es Perfecto.
Em 2017, apenas 4,38% das crianças atendidas na atenção básica da rede pública de saúde tinham pais ou
cuidadores que participaram do programa. O horário
das reuniões ou mesmo a distância das casas das famílias até o centro de saúde onde são realizados os
encontros são apontados como alguns dos principais
obstáculos à participação.
Outro problema, de acordo com Moraga, é a dificuldade de recrutar os participantes. “A convocatória inicial
é difícil. O profissional de saúde passa muito tempo di-

18 JERIA, M. B. ‘Chile Crece Contigo’: 10 years on. Early Childhood Matters,
Fundação Bernard van Leer, 2017. Disponível em: <https://bernardvanleer.
org/app/uploads/2017/06/ECM17_02_chile_bachelet.pdf>.

vulgando as oficinas para conseguir formar um grupo de
pais”, diz ela. Apesar de atualmente haver um workshop
em jardins de infância, falta, segundo Moraga, uma diretriz nacional nesse sentido. “Uma lição aprendida é a
de que deveríamos ter feito uma associação estratégica
inicial com os jardins de infância, para que se fizessem
ali as oficinas. O processo de convocatória seria mais rápido e econômico”, acredita.
Na avaliação de impacto coordenada pelo Banco Mundial
sobre a dinâmica do Nadie Es Perfecto,19 os resultados foram descritos como positivos. “O programa parece atuar
modificando as crenças e expectativas dos pais, mães e
cuidadores, além de oferecer estratégias que melhoram as
práticas de cuidado com a criança por meio das experiências compartilhadas e formação de redes de apoio grupal
que surgem como parte da intervenção”, destaca a publicação. Também foram detectados melhoria na estimulação cognitiva, redução de práticas disciplinares negativas
(gritos e castigos físicos) e aumento nas práticas afetivas
dos pais e cuidadores para com as crianças. O estudo nota
ainda que os efeitos são maiores para crianças de famílias
em desvantagem social.
“Os resultados mostram que estamos em um bom caminho”, avalia Andrea Torres, coordenadora nacional do
Chile Crece Contigo, que destaca ainda outros impactos
importantes do programa, como mudanças na perspectiva do setor de saúde.
Segundo ela, a estratégia do programa foi mudando a
percepção dos profissionais do setor. Acostumados a
atuar com os pais na lógica do especialista ensinando
como fazer as coisas, eles passaram, de acordo com Torres, “a integrar de maneira progressiva e com entusiasmo a nova metodologia”.

EDUCA A TU HIJO: A FAMÍLIA NO
CENTRO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
Os cuidados integrais com a primeira infância fazem parte das
políticas públicas de Cuba há pelo menos 50 anos. A abordagem adotada pelo país para cuidar de meninas e meninos de
0 a 6 anos, e de suas famílias, vai além da educação e passa por
aspectos mais globais, como saúde, esporte, lazer e cultura.

19 B
 ANCO MUNDIAL. Evaluación de impacto del programa “Nadie Es Perfecto”
Resultados post-tratamiento. jun. 2017. Disponível em:
<http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2018/04/
Finalreport_NEP_June24-Ok.pdf>.
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A intersetorialidade das políticas é um dos fios condutores
para um bem-sucedido modelo de promoção de um melhor
começo da vida. As ações voltadas para o tema são universais e colocadas em prática desde a gravidez da mãe até a
entrada da criança na escola primária.
Segundo a pesquisadora Clara Laire, autora de um estudo
sobre os cuidados com a primeira infância no país,20 “Cuba
20 LAIRE, C. El Desarrollo en la Primera Infancia en Cuba – La experiencia de un
sistema integrado y ampliado para que todos los niños y niñas comiencen la
vida de la mejor manera. Unicef, 2016.

Meu nome é Yenedyt Cabrera, vivo na cidade de
Bauta, na província de Artemisa, em Cuba. Minha filha,
Marian, tem 3 anos e é atendida pelo programa Educa a
Tu Hijo e isso faz uma grande diferença na vida dela. Desde que soube que estava grávida já passei a fazer parte
do programa. Nas consultas, sempre recebia informações
dos médicos sobre como estava a gravidez, como estava
o bebê e também como seriam as fases seguintes até o
parto. Eles nos explicavam tudo nas policlínicas, diziam
que não precisávamos nos desesperar na hora do nascimento, como deveríamos agir, quais os sinais de que já
estava na hora de o bebê nascer, coisas desse tipo.
Também recebíamos visitas, às vezes mensais e às vezes quinzenais, de pessoas do programa que mostravam como a casa ficaria melhor para o bebê, como se
cuida, como dar banho, como amamentar, depois como
alimentar, a importância da água para a mãe que está
amamentando, todas essas informações e muitas outras. Também nos ensinavam músicas, jogos simples e
brincadeiras para fazermos com a criança. Depois que
minha filha começou a caminhar e ficou bem firme, passamos a frequentar os encontros, que acontecem todas
as terças-feiras, às 10h30, em uma área comunitária.
Lá é muito divertido para as crianças, que brincam
entre elas, aprendem músicas, jogam, correm umas
com as outras. Enquanto elas brincam, nós conversamos com as executoras, aprendemos coisas novas,
conversamos bastante sobre as crianças. Sem isso
tudo, eu não ia conseguir cuidar tão bem da minha
filha como eu consigo hoje.
Depoimento de Yenedyt Cabrera, de Artemisa, Cuba

estabeleceu uma rede de serviços locais para a primeira
infância que interatua com frequência com crianças e suas
famílias e é responsável por criar as melhores condições de
desenvolvimento infantil”. De acordo com ela, a prevenção,
junto com a coordenação sistêmica e permanente das ações
– feita em conjunto pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação –, formam um arcabouço que imprime uma
considerável solidez a todo o sistema de atenção a crianças
e familiares. Desde os primeiros anos de implementação, a
política de proteção à primeira infância em Cuba não sofreu
alterações substantivas, a não ser aperfeiçoamentos e pequenas correções em termos de conteúdo.
O país é reconhecido por seus elevados índices de alfabetização e de saúde. O nível de matrículas é universal, o analfabetismo é praticamente inexistente, mulheres e homens
ocupam os mesmos lugares na escola em todos os níveis,
pesquisas de ponta em diversas áreas são desenvolvidas,
sobretudo no campo da saúde, e os índices de desigualdade
em termos educacionais são desprezíveis. Segundo dados
da OMS,21 a mortalidade infantil é de 4,2 óbitos para cada
mil nascidos (a média regional é de 16 óbitos para cada mil
nascidos), a contaminação pelo HIV entre mãe e filhos foi
erradicada e a expectativa de vida é de 79 anos, para uma
média regional de 76. A totalidade das crianças nasce por
partos padronizados, realizados em hospitais, e 100% das
mães fazem pelo menos quatro consultas de pré-natal.
“A origem desse movimento se deu perante a preocupação com a saúde de grávidas e filhos. Foi uma opção inicial
e muito firme se dirigir especificamente a esse grupo, desde o início dos trabalhos, na década de 1960”, diz Miriam
Díaz, diretora do Centro de Referência Latino-Americano
para a Educação Pré-Escolar (Celep), ao explicar como começou todo o processo que resultou no quadro verificado
atualmente e, com o passar dos anos, no programa especificamente voltado para a parentalidade, denominado
Educa a Tu Hijo. “A desnutrição e a prevenção de doenças
foram o principal enfoque adotado pelo Ministério da Saúde naquela época. Ao mesmo tempo em que equipes de
médicos e enfermeiros atendiam a essa população, ia se
conhecendo mais e mais suas necessidades e brechas da
prestação de serviços públicos a ela voltada”, conta.
Quase paralelamente, em 1961, a educação também passou a fazer parte da estrutura de atenção a crianças em

21 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Cuba Statistical Profile.
Disponível em: <http://www.who.int/gho/countries/cub.pdf?ua=1>.
Acesso em: 30 jul. 2018.
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Família com crianças de até 6 anos: público-alvo do Educa a Tu Hijo

Cuba. O ponto mais marcante desse início foi a criação dos Círculos Infantis, que promoviam a integração
saúde-educação em um mesmo ambiente. Esses estabelecimentos, voltados para as famílias trabalhadoras
com crianças de até 6 anos de idade, funcionam como
creches em tempo integral e neles acontecem as aulas
curriculares e também outras atividades complementares (esporte e cultura), além de acompanhamento
constante das condições de saúde dos estudantes. Até
o ano de 2016, existiam no país 1.078 unidades de atendimento desse tipo.
Um forte componente de pesquisa foi sendo construído
naqueles anos enquanto as intervenções voltadas para
crianças iam sendo executadas, tendo sido conduzidas
entre 1971 e 1981 pelo Instituto da Infância, que também
cuidava da coordenação das ações para o público infantil
(saúde, nutrição, cultura, educação, esporte etc.). Em 1981,
todas as atividades do instituto migraram para o Ministério
da Educação (Mined). Por meio dos diagnósticos realizados periodicamente, era possível conhecer todos os pontos
problemáticos e também os exemplos de sucesso no país,
tanto na área de educação quanto na da saúde.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA
O programa Educa a Tu Hijo oferece a todas as crianças que
não têm acesso à pré-escola a garantia de um desenvolvimento integral, tendo a família um papel central nesse processo. A iniciativa é chancelada pelo Unicef, que a monitora
e avalia periodicamente.
O modelo prevê que mães grávidas e crianças com até
aproximadamente 2 anos recebam acompanhamento de
saúde e cuidados específicos que se fizerem necessários
por meio de consultas médicas periódicas (quinzenais ou
mensais, dependendo dos casos) e visitas domiciliares de
executores do programa, que orientam as famílias para a
recepção do bebê e sobre os melhores cuidados e estímulos para que a criança se desenvolva adequadamente.
Quando os meninos e meninas se tornam mais independentes,
entre 18 e 24 meses, passam para uma fase de atendimentos em
grupos, o que acontecerá até os 6 anos de idade. Visitas periódicas,
com regularidade variável, continuam acontecendo, sobretudo
para efeitos de acompanhamento, monitoramento e avaliação do
desenvolvimento das crianças e dos impactos do programa.
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As crianças, acompanhadas de pelo menos um familiar,
comparecem a encontros semanais em locais da comunidade determinados pelos executores do programa (uma instalação pública, uma praça, uma residência, entre diversas
outras opções). Sem um roteiro fixo para os encontros, são
trabalhados os aspectos de integração, socialização e desenvolvimento motor e cognitivo das crianças por meio de
atividades culturais, jogos e esportes. Enquanto meninas e
meninos cumprem a agenda infantil, mães, pais e familiares
participam de atividades específicas, geralmente orientações sobre o desenvolvimento das crianças e trocas de experiências com outros participantes, além de momentos de
reflexão sobre dificuldades ou dúvidas existentes.

Estrutura do Educa a Tu Hijo
GRUPO
COORDENADOR
NACIONAL
Determina políticas
e estratégias para
implementação, capacitação
e monitoramento.

ILUSTRAÇÃO: VITOR MOREIRA CIRQUEIRA

GRUPO
COORDENADORES NAS
PROVÍNCIAS
Adapta as estratégias nacionais
às características das províncias,
deﬁne estratégias de
capacitação e controla os
trabalhos.

GRUPO
COORDENADORES
MUNICIPAIS
Ajusta a estratégia de acordo
com as possibilidades e
características locais. Desenha
as formas de atuação,
seleciona promotores,
sistematiza, supervisiona e
controla o cumprimento das
atividades e orçamentos.

GRUPO
COORDENADORES EM
NÍVEL DO CONSELHO POPULAR
Encarrega-se de colocar o
projeto em prática; seleciona
e capacita executores,
ajusta o projeto aos
interesses, necessidades,
possibilidades e características
da comunidade.
Fonte: Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI). Programa Educa a Tu Hijo.
Disponível em: <https://www.oei.es/historico/inicial/cubane.htm>.
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Entre as orientações recebidas pelas famílias desde antes
do nascimento estão aquelas que ensinam os responsáveis
a aproveitar o entorno e o ambiente familiar para estimular
as crianças para os conhecimentos pré-escolares. “São, em
geral, atividades muito fáceis de serem praticadas, mas ao
mesmo tempo fundamentais para o progresso das crianças
e a preparação delas para chegar à escola primária com as
noções necessárias para que participem das aulas com sucesso”, explica Miriam Díaz. Alguns exemplos das atividades
recomendadas para as famílias: trabalhar números, cores
e formas com objetos caseiros, noções básicas de higiene
pessoal e incentivos para que garotos e garotas se vistam e
se penteiem sozinhos. “Também ressaltamos a importância
dos aspectos sociofamiliares, como a interação entre os pais
e os filhos, para que aconteça da forma mais harmoniosa e
construtiva possível”, complementa a especialista.

COMO TUDO COMEÇOU
O programa surgiu no processo de busca de soluções para
um problema identificado nas zonas mais isoladas do país:
o alto grau de evasão e repetência escolar no primeiro ano
da escola primária. “Notamos que muitas crianças que não
tinham frequentado a pré-escola chegavam sem noções
básicas de interação e de desenvolvimento cognitivo e de
linguagem”, conta Miriam Díaz.
Diante desse cenário, foram realizados dois pilotos com esse
tipo de público, crianças em áreas isoladas. O primeiro, em 1982,
foi dirigido a meninas e meninos com 5 e 6 anos. O grupo escolhido passou a frequentar aulas de uma hora nas escolas primárias, com as professoras do primeiro ano, para terem contato
com o ambiente escolar e desenvolverem alguns aspectos de
compreensão e fala. Em paralelo, os familiares recebiam orientações sobre como podiam preparar seus filhos para a escola
usando o próprio ambiente e entorno familiar para isso.
Entre 1983 e 1987 foi implementado um novo formato de
ação, com base no aprendizado do primeiro piloto. Equipes
multidisciplinares desenvolveram uma coleção composta
por nove folhetos, ou cartilhas, com orientações para as
famílias acerca de atividades de estímulo ao desenvolvimento infantil, incluindo a parte motora, cognitiva, socioafetiva e de linguagem. Também foram incorporados conhecimentos sobre os cuidados com alimentação, saúde,
higiene e prevenção de acidentes. O material era utilizado
em visitas domiciliares para orientação familiar, que aconteciam uma ou duas vezes ao mês. O grupo de observação
era formado por 94 crianças, sendo que metade recebia as
visitas das equipes do projeto e a outra metade, não.
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Segundo publicação do Unicef22 que avaliou as condições da
primeira infância em Cuba, os resultados foram melhores para
os meninos e meninas que participaram do programa do que
para os do grupo de controle, o que comprovou a hipótese de
que a família tinha um papel fundamental a exercer na estimulação do desenvolvimento integral de crianças na primeira
infância, uma vez que recebessem as orientações adequadas.
Entre 1987 e 1992, foi a vez de um novo piloto, com amostragem mais ampla e metodologia diferenciada para crianças
entre 0 e 2 anos (visitas familiares) e entre 3 e 6 anos (atividades conjuntas, comunitárias), com uma forte semelhança com
o formato atual, porém com uma inovação expressiva. Nessa
nova fase, foi implantada a coordenação em nível municipal,
realizada por membros da comunidade em diversas áreas de
atuação, como médicos, professores, psicólogos, nutricionistas, além de familiares e voluntários interessados. Os resultados positivos demonstraram, mais uma vez, a viabilidade e
eficácia da ação e incentivaram os pesquisadores e envolvidos
no projeto a prepará-lo para o formato de política pública.
A estrutura executora e administrativa do programa está a cargo do Ministério da Educação, mas é composta, desde o nível
nacional até o nível local, por um Comitê Coordenador, liderado por um representante do ministério e com a participação de
representantes de instituições como ministérios da Cultura, do
Esporte, da Saúde e da Justiça, além da Federação de Mulheres
Cubanas e da Associação Nacional de Pequenos Agricultores.
As equipes implementadoras do Educa a Tu Hijo são compostas, majoritariamente, por voluntários, com exceção dos
chamados promotores, que são especialistas graduados em
áreas como Educação, Pedagogia ou outras relacionadas,
funcionários em tempo integral e assalariados do Ministério da Educação. Esses profissionais atuam como elo entre
o grupo coordenador local e a comunidade. São eles os responsáveis por orientar os facilitadores e os coordenadores
locais. Também participam de diversos outros tipos de atividades. Existem ainda os promotores de outras áreas, como
Cultura, Esporte, Saúde, Justiça, que trabalham em tempo
parcial e são voluntários. Em 2014, havia 1.680 promotores
em tempo integral, ou 44% do total de promotores.

contros comunitários (professores, auxiliares pedagógicas,
médicos, enfermeiros, instrutores de esportes, animadores
de cultura, aposentados, estudantes, demais membros da
comunidade e das próprias famílias beneficiadas). Chama a
atenção o número de mães que se tornam facilitadoras do
programa: em 2014 eram quase 60 mil.

O monitoramento do
programa Educa a Tu Hijo
e a avaliação dos resultados
obtidos são considerados
vitais pelo governo cubano
para o seu sucesso
Todos os membros da estrutura organizacional do Educa
a Tu Hijo são treinados, em encontros sem uma periodicidade fixa, para que estejam sempre atualizados sobre normas, regras e novas orientações. “Esse é um dos desafios
que enfrentamos com o programa, uma vez que contamos
com um grande número de voluntários e muitas vezes há
uma certa rotatividade23 entre os membros”, explica Miriam Díaz. Mas, segundo ela, a preocupação efetiva e a
priorização da capacitação permanente de todos acabam
garantindo a boa continuidade das ações.
O monitoramento do programa e a avaliação dos resultados
obtidos são considerados vitais pelo governo cubano para o
seu sucesso. Esses processos permitem avaliar a qualidade
e a efetividade das ações implementadas e planejar ajustes
necessários. O acompanhamento é permanente e feito tanto
em relação às práticas das famílias com as crianças quanto
ao trabalho dos facilitadores e promotores.

Os voluntários se dividem entre membros dos grupos de
coordenação (nacional, provincial e local), bem como entre
os executores, que são aqueles responsáveis pelo atendimento direto às famílias, tanto nas visitas quanto nos en-

Facilitadores e promotores visitam mensalmente os lares para
observar a família e o processo de estímulo ao desenvolvimento das crianças. A cada três meses são realizadas avaliações
mediante a aplicação de consultas às famílias, aos promotores
e facilitadores e a alguns membros dos grupos de coordenação
locais. Ao final de cada ano escolar é feita uma avaliação mais
ampla, conduzida pelos grupos coordenadores provinciais

22 LAIRE, C. El Desarrollo en la Primera Infancia em Cuba – La experiencia de un
sistema integrado y ampliado para que todos los niños y niñas comiencen la
vida de la mejor manera. Unicef, 2016.

23 Não há dados disponíveis sobre a rotatividade
dos membros do programa.
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e municipais. A cada cinco anos, aproximadamente, o Grupo
Técnico Nacional organiza uma análise aprofundada do programa em nível nacional. Foram realizadas até o momento
quatro dessas análises: 1994, 1999, 2006 e 2014.

COBERTURA ELEVADA,
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL
Embora não seja obrigatória, a educação pré-escolar em
Cuba é universal. Sem o programa Educa a Tu Hijo, isso
não seria possível, uma vez que aproximadamente 68% das
crianças cubanas fazem parte do universo de beneficiados
pela iniciativa (67,7% em zonas urbanas e 32,2% em zonas
rurais), segundo dados de 2016 do Ministério da Educação.24
Os resultados de desenvolvimento das crianças entre 0 e 6
anos tem registrado melhoras constantes desde a implantação do programa. Em 1994, 53,2% do público infantil no
programa alcançava todos os indicadores de desenvolvimento. Em 2004, esse índice atingiu 98,8%. Entre os fatores
medidos nessa avaliação estão o desenvolvimento motor,
intelectual, socioafetivo e comunicação/linguagem.
Sobre a participação das famílias nas atividades cotidianas, 65% de pais e mães se dispunham e se envolviam ativamente em 1994. Em 2016, 90,5% das famílias demonstraram engajamento com as práticas, tanto comunitárias
quanto nos próprios lares.
O envolvimento dos pais nas atividades do programa também foi incrementado ao longo dos anos. Em 1994, as mães
participavam de 90% das atividades e os pais praticamente
não se envolviam. Em 1999, já havia uma mudança significativa nesse quadro. O índice das mães se manteve o mesmo,
mas 67% dos pais respondiam à pesquisa dizendo participar
das atividades. Em 2006, esse número relativo à mobilização paterna subiu para 85,3%. Em 2016, 81,6% dos pais participavam diretamente do programa.
Segundo Miriam Díaz, o programa busca constantemente
se adequar aos novos desafios que se apresentam. Hoje,
afirma, estão entre as prioridades alcançar ainda melhores níveis de participação paterna nas atividades realizadas em casa e nos encontros e buscar novas formas de
reduzir a rotatividade dos voluntários que trabalham diretamente com as famílias.

24 M
 INISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Anuário Estatístico de Educação – curso
escolar 2014-2015. Mined; Unesco; Unicef; Havana, Cuba, 2014-15.
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ESPELHO PARA OUTROS PAÍSES
Para Miriam Díaz, existe outra característica do programa
Educa a Tu Hijo que deve ser considerada entre as principais,
que é a possibilidade de replicá-lo, guardando as características locais, em outras realidades. O Unicef também realizou
um grande estudo25 sobre a implementação de políticas com
forte inspiração no programa nos seguintes países:

• Equador – Creciendo con Nuestros Hijos
(Crescendo com Nossos Filhos).

• Guatemala – De la Mano Edúcame
(De Mãos Dadas, Educa-me).

• Colômbia – Atención Educativa a la Primera Infancia
en el Entorno Familiar (Atenção Educativa à Primeira Infância no Entorno Familiar).

• México – Niños y Niñas Educandose en Comunidad –

Ninec (Meninos e Meninas Educados em Comunidade).

• Brasil – Primeira Infância Melhor (PIM).
Entre as principais conclusões apresentadas na publicação
está a de que o modelo do programa cubano de fato é passível de ser replicado em outros contextos e que isso independe do sistema político, econômico e das características
culturais e sociais de cada país.

URUGUAY CRECE CONTIGO: DESENVOLVIMENTO
PARA MENINAS E MENINOS MAIS VULNERÁVEIS
O programa Uruguay Crece Contigo (Uruguai Cresce Contigo, em tradução livre) foi lançado em 2012, mas sua história começou a ser construída alguns anos antes, em 2005,
quando o governo de Tabaré Vázquez (2005-2010) ampliou
a oferta de um conjunto de serviços e programas sociais de
forma a incluir uma parte cada vez maior da população nas
ações de combate à pobreza.
Naquela época, o país trilhava o caminho de volta ao crescimento, resultado de um processo de reformas aprovadas
anteriormente, mas o quadro econômico favorável não se
refletia no desenvolvimento humano: 32% dos habitantes
do Uruguai se encontravam abaixo da linha da pobreza.

25 GOMEZ, A. M. S. La Contextualización del Modelo de Atención Educativa No
Institucional Cubano “Educa a Tu Hijo” en Países Latinoamericanos. Unicef
y OEI, 2011.
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Diante dessa situação, foi criado um Sistema Nacional
Integrado de Saúde, além da reforma da educação e da
seguridade social. Foi construída ainda uma matriz de
proteção social que contou com uma série de planos voltados para diversas áreas prioritárias, sendo uma delas
a primeira infância, que ficou diretamente ligada à Presidência da República. Em 2008, foi definida a Estratégia
Nacional de Infância e Adolescência 2010-2030 (Enia).

Assim, foram agrupadas linhas prioritárias de atuação e também
alguns itens da pauta social que já vinham sendo praticados,
como algumas campanhas de conscientização sobre os cuidados necessários nos primeiros anos de vida e também a sistematização das informações sobre essa fase da vida dos uruguaios.
As principais frentes de trabalho são:

• G eração de conhecimento sobre a primeira infância

Para auxiliar na implementação da estratégia, foi criado no
para municiar futuras políticas públicas e os próximos
mesmo ano o Conselho Coordenador da Educação em Primeipassos do programa – Pesquisas, monitoramentos e
ra Infância (CCEPI), responsável por trabalhos como levantaestatísticas constantes sobre a situação da infância e
mentos de informações, pesquisas e planejamento de políticas
avaliações das políticas.
públicas, entre outras tarefas. Os dados obtidos pelas pesquisas realizadas nos anos
seguintes sobre a situação social das crianças uruguaias resultaram na priorização do
público, formado por crianças menores de
4 anos e mulheres grávidas, para as ações
O departamento de Canelones é o segundo mais populoso do Uruguai,
de promoção do desenvolvimento integral.
com aproximadamente 520 mil habitantes. Depois de um censo realizado
em 2007, foi possível conhecer a realidade de miséria existente em alguO programa Uruguay Crece Contigo surmas regiões do município, com cerca de 7 mil famílias expostas a vulnege já no governo do presidente José Mujirabilidades de todos os tipos, e crianças deixando de se desenvolver por
ca (2010-2015) como resultado desses esestarem à margem de qualquer oportunidade de crescimento adequado.
tudos e planejamentos. O modelo seguia
duas fontes diretas de inspiração: o Chile
Em 2009, um grupo de instituições, como o Escritório de Planejamento
Crece Contigo e um piloto realizado na
e Orçamento, a União Europeia e o Unicef, além do Ministério da Saúde,
cidade de Canelones em 2009, no próprio
o Instituto Nacional de Alimentação, o Instituto Nacional da Criança e
Uruguai, denominado Canelones Crece
do Adolescente, o Ministério do Desenvolvimento Social e a AdministraContigo (ver quadro ao lado). A presição Nacional de Educação Pública, entre outros, se uniu para reverter
dência uruguaia continuou liderando o
tal realidade. Dessa união, surgiu o programa Canelones Crece Contigo,
processo de execução até 2015, quando
considerado um embrião do Uruguay Crece Contigo.
o Ministério do Desenvolvimento Social
assumiu a coordenação das ações.
O modelo aplicado (em 2009 e 2010) constituía-se na visitação de grávidas e crianças de 0 a 3 anos em estado de absoluta vulnerabilidade. As
Oficialmente, o programa tem como obvisitas eram feitas em duplas, integradas por dois especialistas (saúde e
jetivo consolidar um sistema de proteção
área social) – modelo utilizado até hoje. Nesses encontros aconteciam o
integral à primeira infância por meio de
acompanhamento de saúde e o encaminhamento a tratamentos, quanuma política pública que garanta cuidado necessário, bem como orientações sobre alimentação saudável, codos e proteção adequados a mulheres
nhecimentos sobre o desenvolvimento infantil e higiene, entre outros.
grávidas e ao desenvolvimento de meninas e meninos menores de 4 anos de idaAo todo, foram beneficiadas 1.376 famílias, tendo sido atendidas
de, com uma perspectiva de direitos.
1.447 crianças e 313 grávidas. Cada mãe recebeu uma média de cinco visitas durante a gravidez e outras cinco após o parto. Os resultaEm linhas gerais, é composto por um conjundos foram de modo geral positivos. O déficit de altura/idade baixou
to de medidas de proteção integral para a
de 21,1% para 9,2% e o baixo peso ao nascer caiu de 10,5% para 8,6%,
primeira infância, com abordagem universal,
enquanto os nascimentos prematuros diminuíram de 9,2% para 6,9%.
embora algumas iniciativas só possam ser
A quantidade dos controles pré-natais passou de 64,8% para 82,8%.*
direcionadas ao grupo mais vulnerável da
*Crecer Juntos para la Primera Infancia - Encuentro Regional de Políticas Integrales. Unicef, 2011.
população por dificuldades orçamentárias.

Modelo inspirador
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• A ções educativas para toda a população sobre a im-

portância da primeira infância no desenvolvimento
integral do indivíduo – campanhas, orientações, eventos de estímulo.

• Redução da incidência de fatores de risco sociossanitários

para o público-alvo – Para público exclusivamente em
situação de vulnerabilidade. Controle das condições de
saúde desde a gestação até os 4 anos de idade, bem como
monitoramento do estado nutricional, orientação sobre
lactância e práticas de alimentação, aconselhamento
sobre segurança, higiene e outros aspectos de ambientes
domésticos saudáveis e prevenção de doenças. Também
são trabalhados conteúdos relativos ao fortalecimento
de vínculos da família com as crianças e a importância de
atividades como brincadeiras e leituras.

• Fortalecimento das instituições, redes e dispositivos territoriais de proteção – Entrega a todos os recém-nascidos
de kit de boas-vindas.

“Não dá para falar das políticas para a infância no Uruguai
sem ressaltar que elas são pensadas para todas as crianças.
Por isso desenvolvemos itens como o kit de entrada, entregue
a todas as mães que têm bebês em maternidades públicas ou
privadas, composto por materiais didáticos e lúdicos, além de
objetos que incentivam a família a compreender a relevância
dos cuidados com a saúde, da oferta de estímulos e de vínculos
socioafetivos”, destaca Pablo Mazzini, diretor do programa.
Se por um lado o conceito do programa é universal, por outro lado não há recursos suficientes para estender todas as
práticas previstas na estrutura do Uruguay Crece Contigo
a todas as crianças menores de 4 anos. Por isso, o compo-

nente de visitação domiciliar é restrito aos mais vulneráveis
nessa faixa da população.
“Criamos alguns parâmetros (acesso a serviços de água e
esgotamento sanitário, lares em zona de inundação ou deslizamentos, famílias com caso de violência contra crianças,
entre outros) para escolher os beneficiários e são eles que
medem o nível de risco sociossanitário das crianças”, explica Florencia Cerruti, responsável pela área de Geração
de Conhecimento para a Primeira Infância do Ministério do
Desenvolvimento Social. Atualmente o programa está presente em todas as cidades uruguaias com mais de 10 mil
habitantes e também na zona rural.
Uma vez identificadas as famílias-alvo, uma dupla de técnicos especializados com nível superior (um em saúde e o
outro na área social), contratados pelo Ministério do Desenvolvimento Social para trabalhar especificamente no
programa, vai até o domicílio apresentar uma proposta
de trabalho para os moradores. No encontro, são detalhados itens como o formato das atividades propostas,
os benefícios para a criança depois de implementados os
cuidados com a saúde, higiene e nutrição, com a parte
psicológica, e também após realizados os estímulos cognitivos a serem ensinados ao longo do tempo. “Nós trabalhamos inclusive o lado emocional da família, explicamos
como são fundamentais o acolhimento e a socialização”,
explica Florencia Cerruti.
“Praticamente não existe família que não aceite”, relata a
educadora Pierina Stivan, que foi visitadora por dois anos
e, em 2014, passou a trabalhar na unidade coordenadora
do programa. O plano de visitação do programa com cada
família dura dez meses. Os encontros são realizados com

Muitas vezes, esse encontro
com os representantes
do Uruguay Crece Contigo
é o único contato daquelas
pessoas com o Estado”
Pablo Mazzini, diretor do programa Uruguay
Crece Contigo
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periodicidade definida caso a caso, dependendo da idade da
criança (ou do estágio da gestação), das condições da família e das necessidades mais específicas identificadas.
Pierina descreve como se dá a aproximação com os beneficiários: “Nós todos temos uma preocupação constante com a
forma de nos expressar, buscamos sempre tratar a todos com
muito respeito, ouvir mais do que falar e tentamos ao máximo compreender a realidade de cada lar, suas características,
para melhor identificarmos como podemos ajudar”. Segundo
a educadora, além de oferecer orientações padronizadas,
também há a responsabilidade de encaminhá-los, quando necessário, aos serviços básicos, como justiça, habitação, saúde,
educação ou capacitação.
“Muitas vezes, esse encontro com os representantes do Uruguay Crece Contigo é o único contato daquelas pessoas com
o Estado”, reflete Pablo Mazzini. “Por isso temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade, esse vínculo, para direcionarmos aquelas pessoas para que possam conhecer e
exercer seus direitos”, completa.

INVESTIMENTOS E RESULTADOS
O custo anual do Uruguay Crece Contigo é de 300 milhões de pesos uruguaios,26 sendo que desse total 92%
são direcionados diretamente às iniciativas voltadas para
a população, como a aquisição dos kits de entrada, oferecidos aos recém-nascidos, e outras ações específicas
(campanhas e pesquisas, por exemplo). O restante é utilizado no pagamento das equipes que
trabalham por todo o país.
Até dezembro de 2017, fizeram parte do programa
21.350 crianças menores de 4 anos. Segundo Pablo
Mazzini, esse número é de aproximadamente um
terço da demanda potencial de crianças em situação de extrema vulnerabilidade social. Ao final de
2017, trabalhavam no Uruguay Crece Contigo mais
de 280 profissionais – nutricionistas, médicos, obstetras, sociólogos, psicólogos, entre outras especialidades –, tanto na unidade central quanto nas
que estão distribuídas pelo país. Cada dupla atende entre 40 e 45 famílias.
Pablo Mazzini elenca, como principais desafios,
a necessidade de uma maior institucionalização
26 Aproximadamente US$ 9,62 milhões
(conversão realizada em 20/7/2018).

do programa, de forma a garantir que, em caso de uma
mudança política, ele não deixe de ser executado. Também considera um obstáculo a dificuldade em aplicar o
orçamento para o Uruguay Crece Contigo, uma vez que
o governo federal possui diversas ações sociais entre as
quais precisa dividir os recursos disponíveis.

CUNA MÁS: AMPLITUDE DE
ALCANCE E DESAFIOS À FRENTE
A exemplo do Chile e do Uruguai, o Peru ingressou no campo dos programas nacionais de parentalidade com a eleição
de um novo presidente da república, Ollanta Humala, em
2011. A promessa de campanha do candidato era aprimorar
o já existente programa voltado para cuidados com crianças
até os 3 anos de idade, o Wawa Wasi (que significa Casa da
Criança, em quéchua), uma iniciativa que provia lares diurnos (geralmente a casa de uma família que compartilhava
o espaço com crianças de outras famílias enquanto os pais
trabalhavam) ou creches para elas. Nesses locais, as crianças ficavam seguras enquanto os pais estavam trabalhando
e, ao mesmo tempo, recebiam cuidados básicos de saúde,
alimentação e desenvolvimento.
O Cuna Más, lançado em 2012, tem como objetivo promover
o desenvolvimento integral de crianças com até 3 anos, aprimorar as capacidades de parentalidade das famílias e fortalecer o vínculo entre os pais e responsáveis e o público infantil.
O serviço de lares diurnos e creches continua a ser oferecido

Resultados positivos
Alguns números registrados pelo Uruguay Crece Contigo desde
o início das ações, em 2012, até abril de 2018:

•As alterações de desenvolvimento das crianças passaram de
33% para 27%.

•O número de crianças com anemia caiu de 35% para 14%.
•M eninas e meninos passaram a se alimentar melhor: o total que

consome alimentos com variedade adequada saltou de 36%
para 49%, enquanto a frequência de alimentação adequada
passou de 74% para 91%.

•Apenas 29% das mulheres grávidas realizavam pelo menos
5 consultas de pré-natal em 2012, sendo que em 2018 esse índice havia chegado a 74%.
Fonte: Uruguay Crece Contigo, Gestão do Conhecimento do Programa.

FOTO: PROGRAMA CUNA MÁS

Usuários do Serviço de Acompanhamento às Famílias do Programa Nacional Cuna Más, do Peru

nas áreas mais desfavorecidas econômica e socialmente nas
maiores cidades, para crianças entre 6 e 36 meses.
O programa inovou em relação ao Wawa Wasi no componente de fortalecimento da parentalidade, criando uma
nova frente de ação: o Serviço de Acompanhamento às Famílias. A iniciativa engloba visitas domiciliares semanais e,
nos casos de áreas rurais mais isoladas, os encontros são
realizados uma vez ao mês e em grupo. As mulheres grávidas também fazem parte do público desse serviço.
Liderado pelo Ministério do Desenvolvimento e Inclusão Social (Midis), o programa tem funcionários próprios, em níveis
nacional e regional. No âmbito local, trabalha diretamente
com os governos e organizações comunitárias, que voluntariamente operam um modelo de cogestão do programa
com o Cuna Más. Esse grupo de trabalhadores voluntários
forma o Comitê de Gestão Local e é incentivado, pela coordenação regional do programa, a participar da tomada de
decisões, da gestão cotidiana das ações, do monitoramento
e de aprimoramentos que se fizerem necessários.
É esse comitê que escolhe as pessoas da comunidade responsáveis pelas visitas semanais e pelos encontros mensais,
as chamadas facilitadoras (a maioria das pessoas que se dispõem a esse trabalho é formada por mulheres). Não são feitas
exigências profissionais para essas posições, mas em geral
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a busca é por pessoas que mantêm um bom relacionamento com a comunidade em geral e que estejam dispostas a
participar das atividades. Embora seja formado por voluntárias, esse corpo de visitadoras recebe uma ajuda mensal
de 380 soles peruanos (valor de 2016), ou aproximadamente
US$ 115, por 10 horas semanais de trabalho. Essa mesma equipe tem também a responsabilidade de se encontrar com seus
supervisores, ou acompanhantes técnicos, em reuniões mensais em grupo para troca de ideias e capacitações.27
Para Regina Moromizato, diretora executiva da Red Innova,
uma organização não governamental peruana que trabalhou
em parceria com o Midis na facilitação do relacionamento
entre as municipalidades e o Cuna Más, o modelo de gestão
adotado apresenta vantagens e desvantagens. “Considero
um ponto positivo o fato de o Comitê de Gestão contar com
membros voluntários da própria localidade; se a população
não legitima o programa, fica difícil levá-lo adiante”, afirma.
Por outro lado, diz ela, esse modelo prevê que pessoas voluntárias acabem tendo responsabilidades burocráticas importantes, como contas em banco, por exemplo, e isso é um
problema porque existe uma rotatividade considerável na
composição desses comitês. “Às vezes, quando se troca o pre27 J OSEPHSON, K.; GUERRERO, G.; CODDINGTON, C. Supporting the Early
Childhood Workforce at Scale: The Cuna Más Home Visiting Program in
Peru. Washington, D.C.: Results for Development, 2017.

PROGRAMAS DE PARENTALIDADE, UMA TENDÊNCIA MUNDIAL

sidente, o novo membro tem que fazer novamente todos os
trâmites de banco, e temos que lembrar que estamos falando
de regiões muito isoladas, em que não há um banco a cada
dois quarteirões”, avalia. Na opinião dela, esse é ainda um desafio do Cuna Más: evitar a alta rotatividade dos membros dos
comitês e demais voluntários do programa.
Outro ponto a ser aprimorado, segundo Regina Moromizato, é o
envolvimento dos níveis de gestão regional e local no programa.
Ela define o Cuna Más como um programa “desconcentrado”,
isto é, a coordenação é nacional e conta com equipes técnicas
que atuam em nível local. Não existe repasse de recursos nem de
responsabilidades para os subníveis regional e municipal. “Esse
é um caminho a ser melhorado, o de buscar novas estratégias
de envolvimento e de melhoria nesse modelo de gestão atual.
Várias reflexões nesse sentido já estão em andamento”, relata.

CAPACITAÇÃO
O modelo de capacitação desenvolvido para o programa é em
formato cascata. Os técnicos federais treinam os regionais, que
repassam seus conhecimentos para os locais e esses, por fim,
orientam as famílias. A dinâmica das visitas varia conforme as
condições e a idade das crianças, mas todas buscam, de alguma
forma, acompanhar o desenvolvimento de meninas e meninos, a
qualidade do entorno e a aplicação das orientações oferecidas.
Nos casos em que há crianças acima de 6 meses em casa, a
visita é dividida em três momentos. O primeiro, chamado Vida
em Família, é voltado para revisar o cotidiano familiar e conversar com pais ou responsáveis sobre formas de incorporar
brincadeiras e estimulações nas rotinas, além de orientações
sobre higiene, segurança, saúde e nutrição. Na segunda parte,
Brincando Aprendo, a visitadora apresenta um novo jogo ou
brincadeira à criança, de forma a desafiá-la a conhecer algo
novo e estimulante. Ao final, há uma parte dedicada aos livros, denominada Conte-me Uma História, com leitura dirigida não apenas para o conteúdo, mas também para observações sobre ilustrações, materiais, cores, promovendo assim o
desenvolvimento da linguagem. Brinquedos e livros são emprestados às famílias e se alternam entre uma casa e outra
dependendo da idade e do desenvolvimento das crianças.
María Caridad Araujo, economista líder na divisão de Proteção
Social do BID e coautora de uma avaliação sobre o programa,28
realizada em 2016, salienta que o treinamento das pessoas
responsáveis pelas visitas enfatiza que mães e familiares sejam
28 CODINA, M. R.; TOMÉ, R.; ARAUJO, M. C. Los primeros años de vida de los
niños peruanos: una fotografía sobre el bienestar y el desarrollo de los niños
del Programa Nacional Cuna Más. BID, 2016.

estimulados e incentivados a praticar as atividades e isso se dá
por meio de elogios e reconhecimentos das capacidades verificadas em cada domicílio. “Além disso, também são oferecidas
práticas de produção de brinquedos com o uso de materiais
simples, que existem em qualquer casa, como materiais reciclados, o que reforça a ideia da importância das brincadeiras
para o aprendizado e que elas podem acontecer independentemente de brinquedos mais sofisticados”, explica.

IMPACTOS
O Cuna Más é um dos programas de parentalidade mais avaliados na América Latina, segundo Caridad Araujo, que explica que o BID e o governo peruano firmaram uma parceria
para realizar um acompanhamento rigoroso e aprofundado
sobre a iniciativa. “A ideia era que o monitoramento fosse
desde o início um dos pilares do Cuna Más. Construímos
em conjunto uma maneira de conhecer de forma real os
seus resultados. Esse processo foi muito rico porque, como
o programa começou pequeno e foi sendo ampliado bem
gradualmente, tivemos condições de verificar o desenvolvimento das crianças que participavam e as que não participavam das práticas”, explica.
Rommy Ríos, diretora executiva do programa entre abril e
julho de 2018, destaca que essa abordagem permitiu que as
ações fossem sendo constantemente aprimoradas e corrigidas, possibilitando, assim, melhores resultados.
“Os resultados da avaliação foram encorajadores em termos
de impacto no desenvolvimento cognitivo e de linguagem,
que sabemos ser uma das maiores brechas encontradas nessa faixa etária”, resume Caridad Araujo. No entanto, segundo
ela, a magnitude desse impacto foi mais modesta do que a
de outras experiências em menor escala realizadas em outros países. Apesar disso, os resultados foram entendidos
como sendo “animadores” por identificar um modelo com
bom potencial de trabalho, embora ainda precise ser consolidado e aprimorado em sua qualidade de execução.
“Se a ideia é buscar os mesmos resultados expressivos de
experiências em escala menor e que sejam sustentáveis em
longo prazo, existe uma forte necessidade de consolidar melhor o programa para que sejam realizadas as melhores visitas possíveis às famílias, de forma que a equipe técnica possa
usar aquele tempo com os pais e as crianças para promover
mudanças reais, que os estímulos corretos sejam praticados
cotidianamente”, afirma a especialista. “Temos que lembrar
que esse modelo é baseado em pessoas trabalhando com
pessoas e esse ponto ainda precisa ser aprimorado para real-
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mente construir e ampliar as competências dessas equipes”,
complementa. Para ela, não se trata apenas de capacitação,
mas de oferecer estabilidade a esses grupos de visitadores,
além de motivação de várias naturezas, entre outros desafios.
“Dificuldades em recrutar e manter pessoas qualificadas para
as visitas do Cuna Más apresentam uma ameaça à sustentabilidade da qualidade e expansão do programa”, concluiu a
publicação “The Cuna Más Home Visiting Program in Peru”29
(O Programa de Visitas Cuna Más no Peru), que apresentou os
resultados de outra avaliação sobre os serviços do Cuna Más.

Educa a Tu Hijo
ANO DE
IMPLEMENTAÇÃO

1982*

Descrição geral

Alcançar o máximo nível de desenvolvimento
possível para cada criança nos âmbitos
de comunicação, emocional, inteligência,
de linguagem, desenvolvimento motor,
saúde e nutrição, entre outros.

Público-alvo

Crianças com até 6 anos de idade e que
não estão matriculadas em unidades
pré-escolares, além de grávidas.

Responsáveis

Ministério da Educação.

Intersetorialidade

Sim, envolve os ministérios da Educação, Saúde,
Cultura, Esporte e Justiça, além da Federação de
Mulheres Cubanas (FMC) e da Associação Nacional
de Pequenos Agricultores (ANAP),
entre outros.

Metodologia

p Grávidas e bebês com até aproximadamente

INVESTIMENTOS E RESULTADOS EM NÚMEROS
Em 2017, foram atendidas pelo serviço de acompanhamento
familiar do Cuna Más 100.672 famílias (diante de 84.891 em
2016), que receberam 3.985.748 visitas nos pontos mais isolados do país. Um total de 11.725 crianças passaram por avaliações de desenvolvimento infantil, das quais 5.873 foram
feitas quando ingressaram no programa e 5.852, ao final da
participação. Em relação ao último item, 75% alcançaram as
categorias de Resultado Esperado e/ou Resultado Destacado
(muito satisfatório) no tempo programado inicialmente.30
O custo de implementação foi de US$ 480 por família
em 2016. Os maiores gastos foram destinados a salários
e ajuda de custo para os atores locais (cerca de 60% do
total), seguido por gastos de administração (16%) e materiais e recursos para as visitas (13%). Treinamento e outros gastos com administração totalizam o restante dos
investimentos naquele ano.31
O serviço de visitas do Cuna Más contava, em 2016, com 50
formadores, 36 especialistas em assuntos comunitários, 934
acompanhantes técnicos, 8.838 facilitadoras e 1.518 membros
dos comitês locais de gestão. Naquele ano, foram realizadas
ações em 580 das 713 comunidades elegíveis do país.32

29 JOSEPHSON, K., GUERRERO, G.; CODDINGTON, C. Supporting the Early
Childhood Workforce at Scale: The Cuna Más Home Visiting Program in Peru.
Washington, D.C.: Results for Development, 2017.
30Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional y Presupuestal 2017,
Midis. fev. 2018. Disponível em: <http://www.cunamas.gob.pe/Transparencia/
Planeamiento_y_Organizacion/EVALUACION-ANUAL-POI-2017.pdf>.
31 EARLY CHILDHOOD INITIATIVE. Como Apoyar al Personal que Trabaja
en Programas a Gran Escala Dirigidos a la Primera Infancia – El Caso
del Servicio de Acompañamiento a Familias de Cuna Más en el Perú.
Washington, 2017. Disponível em: <https://www.educationinnovations.org/
sites/default/files/ECWI%20Peru%20CS%20Full%20Report_ESP.pdf>.
32 Idem.
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2 anos de idade recebem acompanhamento
de saúde e cuidados específicos por meio
de consultas médicas periódicas e visitas de
orientação sobre o desenvolvimento infantil.

p Crianças com idade entre 2 e 6 anos participam
de atividades em grupo, acompanhadas de
familiares ou cuidadores. Nesses encontros,
seus pais ou responsáveis recebem orientação
sobre as melhores formas de desenvolver as
capacidades das crianças.

Perfil dos agentes

Voluntários, geralmente são especialistas
ligados ao tema da infância, com exceção dos
promotores, que são funcionários em tempo
integral do Ministério da Educação e se dedicam
exclusivamente ao programa.

Capacitação

Todos os membros da estrutura organizacional
são treinados, em encontros sem periodicidade
fixa, para atualização sobre normas,
regras e novas orientações.

Rotatividade

Média.

Custo por
família/ano

Não há informação disponível.

Alcance

68% das crianças cubanas beneficiadas pela
iniciativa (67,7% em zonas urbanas e 32,2% em
zonas rurais), dados publicados em 2016.

* Ano inicial do projeto-piloto do programa.
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Chile Crece Contigo

Uruguay Crece Contigo

Cuna Más

2007

2012

2012

Apoiar as famílias que vivem em condições de
informação, habilidades e apoio para que possam vulnerabilidade na criação das crianças em seus
primeiros anos de vida, diminuindo a incidência
satisfazer melhor as necessidades afetivas,
sociais, físicas e de estímulo de seus filhos e filhas. de fatores de risco sociossanitários.

pN
 adie Es Perfecto: possibilitar às famílias

pV
 isitas Domiciliares Integrais: promover melhores

Promover o desenvolvimento integral de crianças
no início da vida, aprimorar as capacidades
de parentalidade das famílias e fortalecer
o vínculo entre os pais e/ou responsáveis
e o público infantil.

condições ambientais e de relacionamento para
favorecer o desenvolvimento integral das crianças.
Crianças com até 4 anos e gestantes
em situação de extrema pobreza
e vulnerabilidade social.

Grávidas e crianças com até 3 anos de idade
que se encontrem em áreas rurais
isoladas e vulneráveis em termos de acesso
aos serviços do Estado.

Ministério do Desenvolvimento Social (coordenação)
e Ministério da Saúde.

Ministério do Desenvolvimento Social.

Ministério do Desenvolvimento e Inclusão Social.

Sim, envolve ministérios da Saúde, Educação
e Desenvolvimento Social.

Sim, envolve o Instituto da Criança e do Adolescente
do Uruguai (INAU), o Ministério da Saúde Pública
(MSP), a Administração dos Serviços de Saúde do
Estado (ASSE), o Ministério da Educação e
Cultura (MEC), o Banco de Segurança Social (BPS), o
Ministério de Habitação, Ordenamento Territorial
e Meio Ambiente (MVOTMA), entre outros.

Sim, envolve os ministérios da Mulher
e Populações Vulneráveis, Educação, Saúde
e Cultura, entre outros.

p Nadie Es Perfecto: adaptação do método

Visitas periódicas (semanais, quinzenais ou mensais, p Visitas domiciliares semanais para
dependendo das condições das famílias) em duplas
indicações de práticas que tenham relação
de facilitadores, um da área de saúde
com o desenvolvimento saudável das crianças.
e outro da área social. O período de visitação
e orientação dura 10 meses.
p Uma vez ao mês são realizadas atividades
em grupo para trabalhar aspectos de
socialização das crianças, bem como incentivar
pais e familiares a trocar ideias sobre
suas experiências.

pN
 adie Es Perfecto: familiares ou cuidadores

de crianças com até 5 anos de idade registradas
no sistema público de saúde.

pV
 isitas Domiciliares Integrais: crianças
com até 4 anos de idade.

canadense Nobody’s Perfect. Seis encontros
em grupo, nos estabelecimentos de saúde,
liderados por voluntários. Pais, familiares e outros
cuidadores compartilham suas experiências e
recebem informações sobre o desenvolvimento
das crianças.

pV
 isitas Domiciliares Integrais: serviço de visita aos

lares das famílias de gestantes ou de crianças com
até 4 anos de idade e que apresentem elevado
nível de risco de vulnerabilidade psicossocial.

pV
 isitas Domiciliares Integrais:

Funcionários do Ministério do Desenvolvimento
Social, assalariados e graduados
em áreas correlatas à temática
do desenvolvimento infantil.

Voluntários. No caso das visitadoras, existe
um pagamento de uma compensação de
aproximadamente US$ 115 mensais
por 10 horas semanais de trabalho.

pV
 isitas Domiciliares Integrais: profissionais

Não há informação disponível.

Técnicos federais treinam os regionais,
que repassam seus conhecimentos para
os locais. Supervisores ou acompanhantes
técnicos capacitam as visitadoras,
em reuniões mensais em grupo.

Não há informação disponível.

Não há informação disponível.

Alta.

De acordo com estimativas realizadas pelo Banco
Mundial na avaliação de impacto, o custo da hora de
atenção a uma família do Nadie Es Perfecto
é de 326 pesos chilenos ou US$ 0,499 (segundo
conversão feita em 4 de julho de 2018).

Custo total do programa: 300 milhões de pesos
uruguaios, por ano. Aproximadamente US$ 9,62
milhões (conversão realizada em 20/07/2018).

US$ 480 por família, em 2016.

Em 2017, foram realizados 45.987 encontros
familiares com 32.267 crianças e 72.547 visitas
domiciliares a gestantes.

Até dezembro de 2017, 21.350 crianças menores de
4 anos em todo o país.

Em 2017, foram atendidas 100.672 famílias,
que receberam 3.985.748 visitas. Um total de
11.725 crianças passaram por avaliações de
desenvolvimento infantil.

pN
 adie Es Perfecto: voluntários, geralmente
profissionais do sistema público de saúde.

membros do corpo técnico dos centros de saúde,
que trabalham em duplas, geralmente com
especialidades distintas (médicos, enfermeiros,
psicólogos, entre outros).

recebem formação com base nas diretrizes
específicas do programa, definidas pela equipe
de saúde no Plano de Atendimento Integral

pN
 adie Es Perfecto: formação de 32 horas ministrada
por 31 formadores capacitados pelo Nobody’s
Perfect como disseminadores da metodologia.
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Maria Júlia da Conceição,
uma das crianças atendidas
pelo Programa Criança Feliz de
Juazeiro do Norte (CE)
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Programas de
parentalidade
no Brasil

Várias iniciativas foram implantadas nas três últimas
décadas em diferentes partes do país com o objetivo
de apoiar pais e cuidadores para promover o
desenvolvimento integral das crianças na primeira
infância. Os impactos medidos apontam uma melhoria
significativa na saúde materno-infantil
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Os programas de parentalidade surgiram no Brasil impulsionados pela promulgação da Constituição de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído em 1990, que estabeleceram uma nova visão da criança, como um sujeito de direitos. Ambos determinam que é dever da
família, da sociedade e do Estado garantir a elas o acesso à saúde, à alimentação, à educação e ao
lazer, além da proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação e exploração.
No Brasil, 10,3% da população tem entre 0 e 6 anos de idade, segundo dados do último Censo
Demográfico do IBGE. São 19 milhões e 632 mil crianças, muitas vivendo em situação de vulnerabilidade. Atender a essa parcela da população é o foco dos programas de parentalidade
desenvolvidos no país. São projetos recentes, criados inicialmente para combater questões específicas de seus territórios, como a mortalidade e a desnutrição infantil, que acabaram por se
tornar exemplos e inspiração para outras iniciativas (saiba mais sobre o contexto da criação
desses programas no Brasil no quadro Parentalidade negativa e positiva).
O embrião desses programas no país foi a Pastoral da Criança, uma ação social da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que desde
1983 atua em prol do desenvolvimento integral
das crianças, por meio de visitas domiciliares de
voluntários. Em 2003, surge o primeiro programa
de parentalidade criado por um governo de estado, o Primeira Infância Melhor (PIM), do Rio
Grande do Sul, transformado em política pública três anos depois.

10,3%
da população brasileira
tem entre 0 e 6 anos de
idade, segundo o Censo
Demográfico do IBGE

Nos anos seguintes, surgiram diversos outros programas (ver linha do tempo nas p. 78 e 79) e,
na última década, foram desenvolvidas iniciativas importantes, como a Rede Nacional Primeira
Infância (2007), o Plano Nacional pela Primeira Infância (2010), a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Criança (2015), o Marco Legal da Primeira Infância e o Programa Criança Feliz
(ambos em 2016). Com isso, foi se consolidando no Brasil a noção de prioridade e importância que
devem ter os cuidados com as crianças, em especial dos 0 aos 6 anos.
A maioria dos principais programas de parentalidade desenvolvidos no país, muitos dos quais inspiraram e hoje atuam de forma integrada com o Programa Criança Feliz (PCF), do Ministério do Desenvolvimento Social, tem a visita domiciliar como parte estratégica de sua metodologia. Assim, esses
programas conseguem realizar uma intervenção individualizada, que objetiva, principalmente, o for-

Os programas de parentalidade
surgiram no Brasil impulsionados pela
Constituição de 1988 e pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente de 1990
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Nicolas Martins Franco,
2 anos, é atendido pelo
PCF em Jussara (GO)
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talecimento das relações parentais e dos vínculos familiares e
a orientação dos cuidadores das crianças para promover o seu
desenvolvimento integral.
Em relação ao público beneficiado, enquanto alguns programas atendem apenas gestantes, outros têm como foco
as crianças de até 3 ou 6 anos de idade. Há ainda os que
atuam desde a gravidez até o final da primeira infância.
Algumas das iniciativas, detalhadas a seguir, tornaram-se
políticas públicas em seus estados e municípios.

PASTORAL DA CRIANÇA
No início da década de 1980, a Organização das Nações
Unidas (ONU) estimava 83 mortes para cada mil nascidos
vivos no país.1 E o Unicef já tinha a tecnologia (a reidrata-

1 SZWARCWALD, C. L.; CASTILHO, E. A. de. Estimativas da mortalidade infantil
no Brasil, década de oitenta: proposta de procedimento metodológico. Rev.
Saúde Pública, v. 29, n. 6, São Paulo, dez. 1995. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101995000600006>.
Acesso em: 30 jun. 2018.

• Desenvolvimento

• 883.347 crianças de 0 a 6 anos acompanhadas
• 737.971 famílias cadastradas
• 53.174 gestantes acompanhadas

De acordo com dados da organização, são acompanhadas
por mês mais de 883 mil crianças menores de 6 anos, 53
mil gestantes e 737 mil famílias, por meio do trabalho de
pouco mais de 150 mil voluntários em nível comunitário,
dos quais 83 mil atuam como líderes (ver quadro ao lado).

• 1983

da saúde materno-infantil

OBJETIVO

BENEFICIADOS

Dom Paulo, então, conversou com sua irmã, a médica sanitarista e pediatra Zilda Arns Neumann, e disse a ela que
alguma coisa precisava ser feita. Assim, com o apoio do então arcebispo de Londrina (PR), hoje cardeal emérito, dom
Geraldo Majella Agnelo, Zilda Arns fundou a Pastoral da
Criança, em Florestópolis, no Paraná. Atualmente, esse é
um organismo de ação social da CNBB, reconhecido internacionalmente por trabalhar para a promoção da saúde e
pelo desenvolvimento integral das crianças, desde a gestação até os 6 anos de idade. As atividades são realizadas no
contexto familiar e comunitário.
A iniciativa é desenvolvida também em mais 10 países: México, Guiné-Bissau, Haiti, Peru, Filipinas, Moçambique, Bolívia,
República Dominicana, Guatemala e Venezuela. No Brasil, a
Pastoral está presente em 28.676 comunidades de 3.535 municípios, atuando junto a famílias em situação de pobreza
por meio da participação voluntária de líderes comunitários
capacitados, que executam um conjunto de práticas educativas simples, baratas e facilmente replicáveis, focadas na
capacitação sobre os cuidados com a gestante e a criança.

PASTORAL DA CRIANÇA

INÍCIO

ção oral, que viria a se tornar o soro caseiro) para combater
as altas taxas de mortalidade infantil no Brasil, mas não
conseguia alcançar as crianças mais pobres. Por isso, durante uma reunião das Nações Unidas sobre a paz mundial
na Suíça, James Grant, na época diretor executivo do Unicef, pediu a ajuda do então arcebispo de São Paulo, dom
Paulo Evaristo Arns, para criar um projeto que alcançasse
todas as crianças brasileiras, tendo em vista a presença da
Igreja Católica em todas as partes do país.

METODOLOGIA

• 153.259 voluntários em nível

comunitário, sendo 83.445 líderes

VISITADORES

• Presente em 28.676 comunidades,
de 3.535 municípios brasileiros

• Além do Brasil, a Pastoral da Criança está presente
ÁREA DE
ATUAÇÃO

em mais 10 países: México, Guiné-Bissau, Haiti,
Peru, Filipinas, Moçambique, Bolívia, República
Dominicana, Guatemala e Venezuela.

Fonte: Sistema de Informação da Pastoral da Criança. Relatório Extrato de Indicadores, Abrangência por
níveis – Coordenação Nacional, Folha de Acompanhamento digitada até 31/08/2018 às 8h41.
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Todo o trabalho é desenvolvido pelo líder voluntário da Pastoral da Criança em cada comunidade a partir do Guia do
Líder. O primeiro exemplar do guia foi publicado em 1987
e apresenta, passo a passo, a forma como o voluntário deve
orientar as mães sobre os cuidados com o bebê desde a
gestação. Além disso, fornece informações sobre direitos e
deveres, educação da criança, promoção da paz na família
e alimentação saudável. O líder também é capacitado para
identificar situações que prejudicam o desenvolvimento infantil, propor, por meio de conversas com as famílias, solu-

FOTO: ARQUIVO DA PASTORAL DA CRIANÇA

Já no acompanhamento das crianças de 0 a 6 anos de idade, os voluntários orientam mães, pais e familiares sobre
os direitos, o desenvolvimento e a aprendizagem da criança, os sinais de risco para a saúde e a prevenção e o tratamento da diarreia e de infecções respiratórias. Também
realizam avaliação nutricional e orientação sobre higiene,
saúde bucal e imunização.

Voluntária da Pastoral da Criançaouweifuifuf

ções para a resolução desses problemas, e usar o estadiômetro, um aparelho que mede, pesa e calcula o Índice de
Massa Corporal (IMC) de crianças até 2 anos de idade.
A iniciativa conta ainda com materiais educativos, como
cartelas de orientação nutricional, cartão de medidas e
brochuras que ensinam a fazer hortas caseiras, disponíveis
no site da Pastoral2 e distribuídos nas comunidades atendidas. O objetivo é contribuir para a redução do número de
crianças desnutridas ou com sobrepeso.

Uma vez por mês é realizada a Celebração da Vida. É o momento em que as famílias e os voluntários se reúnem para
pesar as crianças, registrar os indicadores que mostram se
a criança está se desenvolvendo bem (chamados de indicadores de oportunidade e conquista) e celebrar os resultados, compartilhando boas práticas. O passo seguinte é a
Reunião para Reflexão e Avaliação, também mensal, em
que os voluntários discutem os indicadores e os resultados
obtidos e preenchem a Folha de Acompanhamento e Avaliação Mensal das Ações Básicas de Saúde e Educação na
Comunidade (FABS), enviada para o Sistema de Informação
da Pastoral da Criança, com os dados de todas as gestantes e
crianças acompanhadas pelos líderes de uma comunidade.
A líder da Pastoral da Criança na comunidade do Novo
Tingui, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Tânia Mara dos Anjos Chagas, explica que o líder
acaba sendo um mediador da comunidade com os serviços públicos de saúde e educação. “Por exemplo, em uma
comunidade encontramos várias crianças fora da escola.
Então, entramos em contato com a Coordenadoria Regional de Educação e conseguimos trazer um representante
à comunidade. Hoje, todas as crianças foram direcionadas às escolas”, conta a voluntária.

MONITORAMENTO

O líder da Pastoral da Criança na comunidade realiza três atividades no mês: a Visita Domiciliar, a Celebração da Vida e a Reunião para Reflexão e Avaliação. As visitas para as gestantes têm
como objetivo conhecer melhor suas necessidades e fornecer a
elas e seus familiares orientações sobre a importância do pré-natal, de um parto de qualidade, do alojamento conjunto e do
aleitamento materno, e sobre os cuidados na gravidez, incluindo
alimentação, higiene e vacinação. Há um projeto em andamento
para tornar semanal a visita domiciliar até a criança completar 2
anos de idade. Para isso, estão sendo desenvolvidos diversos vídeos e materiais que possam levar mais conteúdo para as mães
e tornar as visitas mais dinâmicas e informativas.

Mensalmente a Coordenação Nacional da Pastoral da Criança recebe as FABS dos líderes. Nesses documentos, eles fornecem uma avaliação feita com base nos atendimentos
realizados naquele mês, de acordo com os indicadores de
oportunidade e conquista – que apontam se a criança está
se desenvolvendo bem, de forma adequada à idade, como
estão tanto seu sistema imunológico e as questões físicas
quanto suas habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras.
As informações são então inseridas no Sistema de Informação
da Pastoral da Criança, que, após análise, gera um relatório
chamado Estágio de Evolução, enviado trimestralmente aos
coordenadores da iniciativa em cada comunidade.

2 Disponível em: <https://www.pastoraldacrianca.org.br/
materiais-educativos-0/3008-acompanhamento-nutricional>.

O estágio em que cada grupo se encontra é classificado
de 1 a 5. O 1 significa que o trabalho está parado; no 2, fal-
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ta alguma informação e assim sucessivamente até atingir
o 5, quando as ações estão completas. Segundo Maria da
Glória Maurício da Rocha, coordenadora da Pastoral da
Criança da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, o monitoramento é fundamental para a condução
do trabalho na comunidade. “Com esse relatório, conseguimos visualizar onde temos que melhorar e conseguimos planejar nossas futuras ações”, explica.
Desde novembro de 2016, a Pastoral da Criança tem a
tecnologia como aliada no monitoramento. Por meio
do aplicativo Visita Domiciliar, os líderes da Pastoral
na comunidade podem acessar, preencher e enviar as
FABS para a coordenação nacional. O aplicativo está
disponível para celulares e tablets e, para usá-lo, basta
que o líder esteja conectado.

PARCERIA COM O CRIANÇA FELIZ
A assessora técnica do desenvolvimento infantil da
Pastoral da Criança, irmã Veroni Medeiros, informa que
eles procuram estabelecer parceria com os programas
que atuam nas mesmas comunidades. Quando surgiu o
Programa Criança Feliz, por exemplo, a Pastoral buscou
uma forma de trabalhar em parceria com a iniciativa do
governo – nesse caso, incentivando a participação das
famílias (saiba mais sobre o Criança Feliz no Capítulo 4).
Para capacitar os líderes para esse novo papel, a organização elaborou uma revista que aborda como trabalhar
em conjunto e o que significa atuar em rede. No período
2018/2019, a meta é capacitar 90 mil líderes sobre o Criança Feliz. “Usamos uma linguagem bem simples, explicando
para os voluntários como, dentro do programa, podemos
trabalhar numa rede em que um ajuda o outro. Também
fizemos um folheto para apresentar aos líderes o que é o
Criança Feliz”, relata a assessora.
Entre as orientações apresentadas aos líderes está procurar os responsáveis pelo Criança Feliz em cada município para articular ações conjuntas, acolher o visitador do programa e ajudá-lo a conhecer a comunidade.
Outra é promover a participação da Pastoral da Criança
no Comitê Gestor Municipal do programa, assim como a
presença dos visitadores do Criança Feliz nas rodas de
conversa, nos encontros de Celebração da Vida e nas
reuniões para Reflexão e Avaliação das comunidades,
bem como praticar o controle social, ou seja, apoiar um
bom visitador e, se for o caso, informar sobre um visitador com desempenho não adequado.
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RECONHECIMENTO INTERNACIONAL
A Pastoral da Criança é reconhecida por sua participação
no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,
principalmente no que se refere ao empoderamento das
mulheres, à melhoria da saúde materna e à redução da
mortalidade infantil. Em Florestópolis, primeiro município
a desenvolver as ações, o índice caiu de 127 para 28 a cada
mil nascidos vivos no ano da experiência-piloto. Atualmente, a mortalidade é zero entre as crianças acompanhadas
pelos líderes no município.
“As orientações de saúde, nutrição, educação e cidadania
também contribuíram para a redução dos índices de diversas doenças, a resolução de casos de violação de direitos e a
oferta de refeições mais saudáveis – aproveitando os frutos
colhidos da ação de Alimentação Saudável e Hortas Caseiras”, destaca Nelson Arns Neumann, coordenador internacional da Pastoral. “Além disso, a metodologia desenvolvida
pela dra. Zilda Arns Neumann está presente em mais 10 países, além do Brasil, incentivando a cooperação e promovendo parcerias internacionais em prol das crianças”, completa.
Muitas ações da Pastoral da Criança no Brasil também
são baseadas em pesquisas realizadas em outros países,
como é o caso da campanha Toda Gestação Dura 1000
Dias,3 que destaca a importância dos cuidados durante
a gravidez e os dois primeiros anos de vida (os mil dias)
para o desenvolvimento da criança. Esse conceito está
presente no trabalho de acompanhamento realizado pela
Pastoral com gestantes e bebês.
Uma das atividades promovidas pelos líderes comunitários
nesse sentido é o Mutirão em Busca das Gestantes, realizado a cada três meses em todas as comunidades. Além disso, a Pastoral da Criança lançou, em conjunto com a Rede
Globo, um filme para TV, um aplicativo para smartphone e
vários programas abordando o assunto.

RESULTADOS
Segundo Nelson Arns Neumann, os resultados das ações
da Pastoral são inúmeros e diversos. “As crianças que são
acompanhadas pelos voluntários hoje têm chances de ser
jovens mais saudáveis em 2030, com menos propensão a
desenvolver doenças crônicas, pois receberam a devida
atenção nos primeiros mil dias de vida, desde o ventre ma3 Disponível em: <https://www.pastoraldacrianca.org.br/1000-dias/
campanha>. Acesso em: 7 jun. 2018.

terno”, aponta. “E, ainda, seu quociente de inteligência (Q.I.)
tende a ser mais alto, pelo maior tempo de amamentação
e pela construção de um ambiente favorável de cuidados e
carinhos”, avalia. De acordo com dados da organização, a
maioria das crianças acompanhadas (93,6%) também está
com as vacinas em dia.
Para Maria da Glória Maurício da Rocha, coordenadora da
Pastoral da Criança da Arquidiocese de São Sebastião do Rio
de Janeiro, os principais resultados podem ser vistos no dia a
dia das comunidades atendidas. “Dá alegria ver as crianças
se desenvolvendo a cada dia e as famílias agradecendo o
que a gente passa para elas”, conta. “Muitas vezes o maior
retorno vem exatamente na transformação de uma mãe em
líder”, comemora a missionária.
É o caso da cozinheira Maria de Fátima da Rocha, que mora
em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com
7 filhos e 12 netos, há mais de 20 anos ela se beneficia das
ações da Pastoral. Fátima começou levando o filho caçula, atualmente com 24 anos, para ser acompanhado pelas
voluntárias quando bebê, e hoje ela é quem garante que
os filhos dele e de seus irmãos recebam a mesma atenção,
desde que foi convidada para ser uma líder da Pastoral da
Criança durante uma visita mensal.

Já a coordenadora Maria da Glória chama a atenção para
duas questões que dificultam o trabalho no Brasil. A primeira é o fato de a Pastoral atuar com voluntários e a segunda é a violência, principalmente nos grandes centros
urbanos. “Faltam pessoas que queiram se comprometer
com a missão e também realizar o trabalho em áreas de
risco, com poder paralelo”, explica.
Nos últimos anos, a Pastoral perdeu muitos líderes e
tem encontrado dificuldades em engajar as novas gerações para o trabalho voluntário. Com isso, houve uma
redução no número de comunidades e crianças atendidas – a organização, que já chegou a beneficiar quase
2 milhões de crianças, hoje atende por volta de 800 mil.
“A estratégia é falar do trabalho na rádio comunitária;
realizar uma apresentação do trabalho da Pastoral nas
missas, nas comunidades, divulgar em ações sociais no
comércio, nas ruas. Os líderes também procuram, dentro da igreja, os jovens que possam multiplicar nosso
trabalho”, relata Maria da Glória.
Além do desafio de atrair voluntários para a causa, a Pastoral da Criança enfrenta permanentemente a dificuldade
de conscientizar as famílias e engajá-las no programa de
acompanhamento nutricional.

DESAFIOS

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM)

Um dos desafios para manter os trabalhos é justamente a precariedade da infraestrutura das comunidades atendidas. Segundo a líder da Pastoral da Criança na comunidade do Novo
Tingui, Tânia Mara dos Anjos Chagas, nessa região o grande
problema é a falta de saneamento básico na comunidade.
“Aqui a questão do refluxo do esgoto causa um impacto muito
grande na saúde das crianças e das mães”, revela.

A primeira política pública de visitação domiciliar voltada ao
fortalecimento familiar para o desenvolvimento integral da
criança na primeira infância no Brasil foi o programa Primeira Infância Melhor (PIM), criado em 2003 pelo governo estadual do Rio Grande do Sul. O programa surgiu por iniciativa
do médico Osmar Terra, então secretário da Saúde do estado, com metodologia baseada em pesquisas e experiências

Dá alegria ver as crianças
se desenvolvendo a cada dia
e as famílias agradecendo
o que a gente passa para elas”
Maria da Glória Maurício da Rocha, coordenadora
da Pastoral da Criança da Arquidiocese
de São Sebastião do Rio de Janeiro
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realizadas em outros países, em especial o programa de parentalidade cubano Educa a Tu Hijo, do Centro de Referencia
Latinoamericano para la Educación Preescolar (Celep).

custo-benefício entre os que já existiam era o Educa a Tu
Hijo, convidou os responsáveis para auxiliá-lo na tarefa
de colocar de pé o projeto.

Osmar Terra buscou aplicar no PIM os conhecimentos
adquiridos em sua experiência à frente do Instituto Zero
a Três, criado por ele com o objetivo de influenciar as
políticas públicas voltadas à primeira infância, e do Programa Comunidade Solidária, onde liderou o Comitê
para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância.
“A gente entendia que, para combater a pobreza, é importantíssimo ter desenvolvimento humano. Para a educação ser boa, é importante atender ou acompanhar os
filhos das famílias mais pobres desde o início da vida e
ajudá-los a se desenvolver melhor, orientando os familiares sobre como estimulá-los”, explica o médico.

O Celep então apoiou a implantação do PIM, que adaptou aspectos de diferentes programas internacionais para
a realidade brasileira, por exemplo, adotando a ida do
visitador até a casa das famílias, toda semana, desde o
início. Para definir os beneficiados, foi estabelecido como
critério o atendimento de crianças integrantes de famílias com renda inferior a meio salário mínimo per capita, já inscritas no Cadastro Único. “No Rio Grande do Sul,
isso correspondia a uns 20% da população. E começamos
a trabalhar com essas crianças”, lembra Terra. Segundo
ele, o intercâmbio de ideias nesse início foi importante
para amadurecer o programa. “Todo ano a gente fazia um
seminário internacional e trazia experiências do mundo
todo. Depois, ia visitar os programas. Fizemos um intercâmbio bom”, conta o médico.

Quando foi convidado a assumir o cargo de secretário
da Saúde do Rio Grande do Sul, apresentou a ideia de
criar um programa de parentalidade no estado ao então
governador, que aceitou muito bem. Como Terra considerava que o programa com maior efetividade e melhor

PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM)

INÍCIO

• 2003

• Desenvolvimento integral da criança e
fortalecimento dos vínculos familiares

OBJETIVO

BENEFICIADOS

• 54.140 famílias
• 8.121 gestantes
• 59.554 crianças

•

2.707

A Lei Estadual no 12.544,4 de 3 de julho de 2006, tornou o
PIM uma política pública a ser implementada em todos
os municípios gaúchos que quiserem e estiverem aptos,
o que favoreceu a sua expansão. Em seus 15 anos de
existência, o PIM atendeu mais de 210 mil crianças, 180
mil famílias e 40 mil gestantes. Em abril de 2018, o programa estava em 246 municípios no Rio Grande do Sul
e tinha 2.707 visitadores, que atendiam 54.140 famílias,
8.121 gestantes e 59.554 crianças.
Por esses resultados, o PIM5 se tornou referência para a
criação de vários programas em diversos estados e municípios do país, como o Atenção à Primeira Infância e
à Maternidade, em Munhoz de Melo, no Paraná; o Atenção Melhor à Infância, em Vila Velha, no Espírito Santo; o
Primeira Infância Ribeirinha, em Iranduba, Novo Airão e
Manacapuru, no Amazonas; o projeto Atenção Nutricional
e Estímulo ao Desenvolvimento da Primeira Infância, em
28 municípios do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e
São Paulo; além do Cresça com Seu Filho, em Fortaleza,
no Ceará, e do Primeira Infância Acreana, descritos mais
adiante neste capítulo.

VISITADORES

ÁREA DE
ATUAÇÃO

• 246 municípios dos 497 do RS

Fonte: dados fornecidos pelo PIM, abril de 2018.
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4 D
 isponível em: <http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repLegisComp/
Lei%20n%C2%BA%2012.544.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2018.
5 VERCH, K. Primeira Infância Melhor: Transformando a atenção aos
primeiros anos de vida na América Latina: desafios e conquistas de uma
política pública no sul do Brasil. Editado por Florencia López Boo e Mayaris
Cubides Mateus. Set. 2017. Disponível em: <https://publications.iadb.org/
handle/11319/8513?locale-attribute=pt&>. Acesso em: 29 out. 2018.

FOTO: VANESSA SIMÕES DA CRUZ/PIM

Imagem que registra um atendimento do PIM em Pelotas (RS) ganhou Prêmio Salvador Celia

METODOLOGIA
O PIM alcançou grande expressão no cenário nacional
principalmente porque se trata de uma política transversal,
que tem como pilares a família, a comunidade e a intersetorialidade. A metodologia do PIM estabelece que a coordenação estadual seja feita pela Secretaria Estadual da
Saúde, com o suporte das secretarias de Educação; Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer; Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos; e do Gabinete de Políticas
Sociais. A implementação e a execução do programa são
de responsabilidade das prefeituras municipais, por meio
das Secretarias da Saúde, Assistência Social e Educação.
O trabalho com as famílias é realizado diretamente nas comunidades de forma intersetorial, articulado com a Estratégia Saúde da Família das unidades básicas de saúde, com os Centros
de Referência de Assistência Social (Cras) locais e com outros
atores do território, como líderes comunitários e institucionais.
O PIM tem duas modalidades de atenção: individual e grupal.
Nas famílias com crianças de 0 a 3 anos, o atendimento é individual, semanal, por meio de visitação domiciliar. Ao completar 3
anos, as crianças passam a ter um atendimento em grupo mensal, em espaços coletivos da comunidade para iniciar o processo de socialização, uma vez que a partir dos 4 anos passarão a

ser atendidas exclusivamente por meio da modalidade grupal.
Quando uma família é nova na comunidade, participar do encontro em grupo ajuda a promover sua socialização.
A visita domiciliar é feita por um profissional contratado
pelo município onde o programa está implantado. É exigido
que tenha completado o ensino médio ou esteja cursando
uma graduação, preferencialmente nas áreas de educação,
saúde ou serviço social, e que faça, ainda, um curso introdutório sobre primeira infância oferecido pelo Grupo Técnico
Municipal (GTM), com duração mínima de 60 horas.
O visitador elabora planos individuais de atendimento de
acordo com a faixa etária da criança e seu nível de desenvolvimento. Nas primeiras visitas, ele faz uma escuta atenciosa sobre as questões da família e/ou gestante que deve ser
acompanhada. Após identificar o que se espera, por exemplo,
de uma criança na faixa etária em que se encontra aquela da
família visitada, ele elabora uma série de atividades lúdicas
que devem ser desenvolvidas semanalmente com a criança
pelos seus cuidadores. A cada encontro também é aberto um
espaço para diálogo com a família, para saber como transcorreram a semana e a atividade deixada pelo visitador.
Para auxiliar seu trabalho com a criança e/ou gestante, o
visitador usa diversos instrumentos: cartilhas com informa-
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ções, atividades lúdicas e orientações sobre desenvolvimento infantil, período gestacional e brinquedos e peças criadas
especialmente para interagir com as famílias. Uma delas é a
“caixinha de sentimentos”, em que a gestante e sua família
depositam desenhos, palavras ou recortes de revistas com
suas expectativas a respeito da gravidez.

soal. Não era como no postinho, onde você vai e faz o pré-natal, as coisas que tem que fazer e vai embora. A Franciane
conversava, explicava. Se eu tinha uma dúvida, ligava e ela
atendia prontamente. Virou uma amiga”, conta.

Por exemplo, uma grávida que não queria a gestação acabou mudando de ideia após uma visitadora trabalhar com
ela a “caixinha de sentimentos”, explicando que, quando
se sentisse triste ou feliz, deveria deixar um bilhetinho ali
dentro, para ver só no final da gravidez. A gestante disse
que não queria, porém, conforme as visitas foram se intensificando, ela passou a desejar aquela criança e começou a alimentar a caixinha. “Essa mãe conta que, graças
à visitadora, hoje o gurizinho está bem grande, saudável,
é muito amado”, conta Michele Galvão, coordenadora do
PIM no município de Viamão.

Em cada município onde está estabelecido, o PIM pode receber os ajustes necessários para que o atendimento se adéque à realidade da região. Em Viamão, um município de 253
mil habitantes da Região Metropolitana de Porto Alegre, a
ação do PIM foi estrategicamente pensada para promover
o trabalho conjunto do Agente Comunitário de Saúde (ACS)
com o visitador PIM. De acordo com a coordenadora do PIM
no município, Michele Galvão, a ideia de integrar as ações
do programa com a unidade de saúde teve como objetivo
conseguir atingir uma região extremamente complexa. “O
que garantiu o sucesso no município foi ter os agentes comunitários como nossos aliados, porque eles têm a confiança das famílias, estão dentro das casas delas. Por isso, elas
abriram suas portas para os visitadores”, explica.

Segundo ela, é importante que o visitador seja sensível e
crie estratégias como essa para resolver questões delicadas. Em outro caso, visitadores perceberam que havia famílias que não sabiam dar e receber afeto. Para auxiliar nessa
questão, foi organizada uma oficina de bonecas de pano e,
então, os visitadores levaram para a casa das famílias uma
bonequinha para deixar com as crianças. “A ideia era fazer a
criança trabalhar o carinho com a boneca para que depois
conseguisse repetir isso com a mãe, o pai, os irmãos. Isso nos
chocava, pensar que a criança não conseguia dar um abraço
no pai ou na mãe porque não sabia o que era, nunca tinha
recebido”, declara a coordenadora de Viamão.
Para Raquel Wrage Dagany, moradora de São Lourenço do
Sul, beneficiária do programa desde que ficou grávida do filho
Samuel, hoje com 2 anos, o grande diferencial da visita PIM é
o acolhimento. “Quando ela [a visitadora] vai na sua casa, ao
conversar você se sente melhor, tem um convívio mais pes-

ADAPTAÇÃO LOCAL

Já em São Lourenço do Sul, as visitas começaram a ser
pensadas junto com os ACS, com o objetivo de identificar precocemente e encaminhar para tratamento correto qualquer intercorrência. Há seis meses, uma vez por
mês, estão sendo realizadas atividades em conjunto entre
os visitadores PIM e os agentes, em que estes fornecem
orientações sobre doenças mais complexas e os visitadores compartilham seus objetivos ao fazer o acompanhamento domiciliar. Dependendo da família atendida, o ACS
e o visitador PIM podem fazer uma visita juntos.
De acordo com a secretária de Saúde do município, Arita
Bergmann, a integração está sendo muito importante e relevante. “É claro que o visitador PIM não vai ter a capacitação
completa para intervir em casos de autismo, síndrome de

A gente entendia que,
para combater a pobreza,
é importantíssimo ter
desenvolvimento humano”
Osmar Terra, criador do PIM
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Down e outras deficiências, mas se ele souber identificar seus
sinais, pode encaminhar essas crianças para a rede de atenção especializada, para um diagnóstico e um atendimento
adequados”, explica. Em São Lourenço do Sul, o PIM atende
313 famílias, 302 crianças e 42 gestantes.
Também são realizadas adaptações para atender de forma adequada as comunidades tradicionais do estado. No
município de Engenho Velho, por exemplo, onde há uma
grande população indígena, uma oca foi construída para
ser a sede do PIM na aldeia. Nessa região, o trabalho estimula o resgate da cultura indígena entre as crianças. “Em
um Seminário Internacional da Primeira Infância, várias
famílias kaingang vieram a Porto Alegre para expor brinquedos feitos pelos indígenas e houve apresentação de
um coral com cantigas e instrumentos próprios. Na ocasião, uma menina cantou o Hino Nacional na língua de
origem. Foi emocionante”, lembra Arita Bergmann.
A meta do PIM agora é fortalecer o mapeamento cultural das
comunidades quilombolas para que se possa verificar junto
às famílias quais os valores e vivências delas que podem ser
incluídos na metodologia do programa para trabalhar com as
crianças desse território. Pretende-se investigar brincadeiras
e questões como musicalidade, corporeidade, circularidade,
coletividade, consciência ambiental, crenças e religiosidade.

MONITORAMENTO
O PIM desenvolveu seu próprio sistema de informações, o
SisPIM, para ser a principal ferramenta de monitoramento
do programa. As informações, que incluem caracterização
inicial dos beneficiários e dados de acompanhamento do
desenvolvimento das gestantes e crianças, entre outros
itens administrativos e funcionais do programa, são registradas on-line no sistema por meio de formulários.
O SisPIM fornece informações detalhadas sobre as famílias,
crianças e gestantes atendidas – por exemplo, se o pré-natal
vem sendo realizado, se a criança vem se desenvolvendo nas
áreas cognitiva, socioafetiva, de motricidade e linguagem, se
existe algum risco social ou de saúde, qual a configuração familiar, quem é o cuidador principal, quais as principais formas
de condutas encontradas, acesso a rede de serviços – assim
como sobre os profissionais, visitadores e territórios participantes do programa. Com esses dados, os gestores do PIM podem elaborar análises e planilhas e tomar decisões. “O banco
mostra o desenvolvimento de todas as crianças que passaram
por nós. São feitos a caracterização e o diagnóstico de cada
família, criança e/ou gestante e depois há seu acompanha-

mento trimestral. Tudo isso fica registrado”, explica a coordenadora adjunta do PIM, Gisele Mariuse da Silva.
O sistema é um instrumento de gestão fundamental porque permite o monitoramento da execução e dos resultados obtidos nos diversos níveis de gestão do programa. “É a
base a partir da qual se desenvolvem ações pontuais e sistemáticas como as assessorias às equipes municipais. Com
esta ferramenta, gestores municipais podem acompanhar
desde a implementação da política pelas equipes municipais até o impacto sobre o desenvolvimento das famílias
na ponta”, garante Gisele. A coordenadora relata que, com
o monitoramento, já foram realizadas muitas mudanças.
“Por exemplo, vimos que o número de atendimentos individuais por faixa etária é muito maior antes dos 4 anos e
isso trouxe alteração no número de famílias atendidas por
visitador. Sabemos quais são os principais riscos e vulnerabilidades encontradas nas famílias, assim as formações
trazem enfoques maiores nessas especificidades.”

PARCERIA COM O CRIANÇA FELIZ
O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado do Brasil a aderir
ao Criança Feliz, em novembro de 2016. De acordo com Gisele Mariuse da Silva, dos 497 municípios do estado, 137 são
elegíveis ao PCF (saiba mais sobre a parceria no Capítulo 4).
“Com a integração ao PCF conseguimos maior articulação
com as políticas e os programas da Assistência Social; maior
integração das equipes estaduais e municipais de Saúde e Assistência Social; aumento de recursos financeiros; mais habilitações de municípios ao PIM; a ampliação de equipe e, consequentemente, de famílias atendidas”, explica a coordenadora.
O público-alvo do Criança Feliz (Bolsa Família e BPC) corresponde a 40% dos beneficiados pelo PIM, mas ambos os
grupos são atendidos pela mesma equipe técnica e o mesmo visitador. Gisele Mariuse da Silva explica que os programas possuem o mesmo objetivo e finalidade. “O que os
diferencia é a forma de financiamento: os recursos do PCF
chegam por transferência do Fundo Nacional de Assistência Social aos fundos municipais de assistência social e os
do PIM são repassados através do Fundo Estadual de Saúde
para os fundos municipais de saúde. Portanto, são prestações de contas separadas”, aponta a coordenadora.

RESULTADOS
Avaliações externas mostram que o PIM tem efeitos positivos sobre as crianças atendidas. Em 2012, o Offord Centre
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for Child Studies, da Universidade McMaster, no Canadá,
avaliou o desenvolvimento das crianças entre 4 e 6 anos
de idade e identificou os seguintes resultados do PIM: pais
mais presentes na vida escolar dos filhos; menor vulnerabilidade para aprendizagem, especialmente entre os meninos; menor vulnerabilidade para aprendizagem entre as
crianças com mães com baixa escolaridade; e maior impacto entre as crianças que participaram por mais de dois
anos do programa.6
Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel) e da Universidade Federal do
Rio Grande (Furg), apresentado no artigo “Uma avaliação
empírica do Programa Primeira Infância Melhor no Estado
do Rio Grande do Sul, Brasil”,7 aponta que o programa reduziu o número de mortes de crianças menores de 1 ano
por causas externas e o de mortes evitáveis em lactentes.
Segundo os investigadores, o tempo de exposição ao programa parece potencializar os efeitos.
Em outro estudo, desenvolvido pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID),8 que comparou as visitas realizadas por programas de visita domiciliar de sete países da
América Latina e Caribe, o PIM teve a maior pontuação em
vários indicadores de qualidade, como participação ativa
dos cuidadores e crianças durante as visitas, preparo do visitador, uso adequado dos manuais do programa, escolha
de materiais e atividades apropriados para a faixa etária
atendida, entre outros.
Em 2014, o projeto Qualificação e Expansão do Programa
Primeira Infância Melhor, da Fundação Getulio Vargas, fez
uma análise de dados, pesquisas qualitativas e quantitativas e avaliações de impacto do PIM em 39 municípios do
Rio Grande do Sul. Para 96% dos entrevistados, o programa
é considerado importante ou muito importante; 87% responderam que o PIM impactou sua preparação para cuidar
da criança e 95% disseram considerar que as orientações
6 PIM. Estudos e Resultados. Disponível em: <http://www.pim.saude.rs.gov.br/
v2/o-pim/resultados/>. Acesso em: 14 jun. 2018.
7 RIBEIRO, F. G. et al. Uma avaliação empírica do Programa Primeira Infância
Melhor no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Cadernos de Saúde Pública,
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), n. 4, Rio de Janeiro, abr. 2018. Disponível
em: <http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/artigo/
418/uma-avaliao-emprica-do-programa-primeira-infncia-melhor-noestadodo-rio-grande-do-sul-brasil>. Acesso em: out. 2018.
8 L EER, J. et al. A Snapshot on the Quality of Seven Home Visit Parenting
Programs in Latin America and the Caribbean. Disponível em:
<https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7817/
A-Snapshot-on-the-Quality-of-Seven-Home-Visit-ParentingPrograms-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf?sequence=4>.
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oferecidas no programa vão contribuir para melhorar as
condições de vida da criança no futuro.

DESAFIOS
Apesar dos bons resultados do PIM, a coordenadora Gisele
Mariuse da Silva enumera sete desafios para a gestão do projeto: a incipiência no investimento para a primeira infância no
cenário nacional e o reconhecimento de sua importância; o
trabalho intersetorial na organização dos serviços; as mudanças nos cenários políticos, que provocam rotatividade de gestores e equipes técnicas municipais; a qualificação constante
das equipes municipais; o aprimoramento das ferramentas e
técnicas de monitoramento e avaliação do programa; a inserção de dados e o uso adequado do sistema de informações,
em razão da pouca cultura de registro e análise de informação; e as formas de contratação dos visitadores. “Outro ponto
é a sensibilização, a motivação e a mobilização permanentes
dos atores envolvidos com a política pública, desde gestores
a equipes municipais e famílias. A gente trabalha muito com
eventos, como a Semana do Bebê, seminários e cinedebates,
Prêmio Salvador Celia e Dia do Bebê, e também atuamos fortemente por meio de ações comunicacionais com sites, radialistas e outros meios, capacitação de comunidades e outras
estratégias para manter viva a questão da primeira infância
nos municípios e mobilizar a sociedade para o tema”, revela.
MÃE CORUJA PERNAMBUCANA
O Programa Mãe Coruja Pernambucana (PMCP) foi criado em
2007 e tornou-se política pública estadual em 2009 pela Lei no
13.959. A iniciativa nasceu com o objetivo de contribuir para
a redução da morbimortalidade materna e infantil e de estimular o fortalecimento dos vínculos afetivos entre mãe, filho,
família e comunidade. O programa atua de modo intersetorial, por meio da integração e da articulação de várias secretarias, entre elas Saúde, Assistência Social e Educação, realizando ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida
de mulheres e crianças desde a gestação. Hoje, o PMCP está
presente em 105 municípios de Pernambuco, principalmente
no Sertão, onde são registrados altos índices de mortalidade
infantil. Em Recife e Ipojuca, o programa tem gestão municipal, com cooperação técnica do governo estadual.
De 2008 até outubro de 2018, o Mãe Coruja atendeu mais de
190 mil mulheres, acompanhou cerca de 224 mil gestações e
auxiliou no nascimento de 154 mil crianças, segundo dados
do sistema de informação do programa. Só entre 2015 e abril
de 2018, foram cadastradas 46.808 mulheres nos 103 municípios de gestão estadual. No mesmo período, foram atendi-

das 55.895 crianças. Entre as gestações acompanhadas, 83%
tiveram sete ou mais consultas de pré-natal. A cobertura de
vacinação antitetânica das gestantes foi de 96%.

videz, que foi um pouco de risco. Lá tive apoio, informações sobre exame. Minha Bolsa Família foi cortada e elas me apoiaram
bastante [na solução do problema]. É sempre bom ter alguém
com quem a gente possa contar na hora que precisa”, relata.

METODOLOGIA
A metodologia do programa está baseada prioritariamente no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários
visando o empoderamento feminino e familiar como um
todo. As atividades são desenvolvidas nos Cantos Mãe Coruja, espaços de referência localizados nos municípios e implantados por meio de termos de cooperação, que contam
com profissionais para cadastrar e acompanhar as gestantes e seus filhos, encaminhando-os para ações específicas de
cada secretaria estadual ou órgão municipal envolvido.
O PMCP atende mulheres gestantes residentes em Pernambuco, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir
da confirmação da gravidez, e abrange atenção integral à
gestação, ao parto e ao puerpério, estímulo à qualificação,
proteção social, bem como segurança alimentar e nutricional da mãe e da criança. São cadastradas mulheres com
até cinco meses de gestação. Depois desse prazo, o cadastramento é submetido à análise após comprovação da
realização de, pelo menos, quatro consultas de pré-natal.
Também participam do programa as crianças cuja gestação e o parto foram acompanhados pelo estado.
Realizados nos Cantos Mãe Coruja, os Círculos de Educação e
Cultura são encontros que incluem palestras seguidas de debate, conduzidos por um profissional de educação, que pode
ser assessorado por um especialista do assunto em pauta. Em
cada município são realizados de um a três círculos ao longo
do ano letivo. Cada um deve ter no mínimo oito mulheres e no
máximo 25 e dura em geral uma manhã ou uma tarde.
Os círculos são divididos em quatro módulos: a mulher, a
criança, a família e o território. De acordo com Virgínia Holanda, gerente de monitoramento do Mãe Coruja Pernambucana, o objetivo é empoderar as mulheres e chamar sua
atenção para a importância da educação e dos seus direitos
como mulher, mãe e cidadã. “São momentos em que essa mulher vai tirar dúvidas, aprofundar-se em alguma coisa que no
pré-natal não conseguiu ou porque na família não consegue
conversar. É quando ela para e pensa que pode voltar a estudar ou avançar nos estudos rumo ao terceiro grau”, explica.
Ana Ferreira Galvão, mãe de dois filhos, participa dos círculos no
município de Ouricuri. “Quando eu estava grávida, nos últimos
meses precisei de apoio de informações por conta da minha gra-

Para Virgínia Holanda, uma das grandes conquistas do círculo
é a conscientização da mulher sobre o desenvolvimento do
seu filho e como ela pode contribuir para isso. “Elas passam
a entender que a criança não tem apenas necessidades fisiológicas, como banho, alimentação, troca de roupa e fralda.
Que há aspectos emocionais e a criança faz parte da família,
é uma cidadã de direitos e vai ser o cidadão do futuro”, afirma.
Cerca de 250 profissionais atuam no programa. Nos municípios, onde as ações são operacionalizadas, trabalham agentes comunitários de saúde, coordenadores da atenção primária e diretores das maternidades. O Canto Mãe Coruja é
instalado em espaços cedidos pelas prefeituras ou pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). O cadastramento
das gestantes, o monitoramento das ações e a avaliação de
resultados são feitos por meio de um sistema informatizado
específico, interligado via web a todas as áreas envolvidas.

MÃE CORUJA PERNAMBUCANA

INÍCIO

OBJETIVO

•

2007

•

Redução da mortalidade infantil e
fortalecimento dos vínculos familiares

• 46.808 mulheres
• 55.895 crianças
BENEFICIADOS

PROFISSIONAIS
ATUANTES

ÁREA DE
ATUAÇÃO

(entre 2015-2018)

• 250

• 103 municípios de Pernambuco*

* Municípios com gestão estadual. Fonte: dados fornecidos pelo PMCP.
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Para ampliar o alcance das suas ações, o Mãe Coruja estabeleceu parcerias com outras organizações que também
atuam em prol da primeira infância, como a Pastoral da
Criança, a Save the Children, a Fundação Abrinq, o Ministério da Saúde, o Unicef, a Fundação Maria Cecilia Souto
Vidigal, assim como com o Programa Criança Feliz (saiba
mais sobre essa parceria no Capítulo 4).

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Uma das ações mais recentes do Mãe Coruja é a implantação
do Plano de Desenvolvimento Infantil, que pretende incluir
atividades voltadas para crianças dentro das secretarias participantes do programa. A primeira a participar é a Secretaria
de Educação, com o projeto batizado de Brincando, Aprendendo e Desenvolvendo, para trabalhar com a mãe e a criança a partir de 2 meses a importância do lúdico. “Pretendemos
atender crianças de até 3 anos, mas no momento só até 1 ano,
divididas em dois grupos: de 0 a 6 meses e de 6 a 12 meses. A
gente está iniciando esse processo – já conseguimos implantar no Sertão do Araripe e estamos encaminhando para o Sertão de Moxotó ainda este ano”, conta Virgínia Holanda.
Com a Secretaria de Cultura foi elaborado um projeto que
aborda a importância da cultura e da parte lúdica das brincadeiras nos municípios. Chamado de Brincando na Minha
Cidade, busca apresentar para a criança, de forma lúdica, o
espaço onde vive. A atividade é realizada em áreas públicas
e abertas, como praças e parques, e destinada a crianças de 1
a 5 anos de idade. “A aula daquela criança, seja de creche ou
da educação infantil, vai ser nos parques. A gente trabalha a
contação de histórias, as brincadeiras infantis, e traz toda essa
criançada para fora da sala de aula”, explica.
O Brincando na Minha Cidade começou em 2017, com o objetivo de propiciar vivência cultural, esportiva e de lazer e,
ainda, ajudar na introdução de ações necessárias a um bom
desenvolvimento do público do programa. Até outubro de
2018, o projeto foi realizado em dois municípios, com a participação de aproximadamente 1.100 crianças e familiares.
A primeira região a receber esses projetos foi a da IX Gerência Regional de Saúde (IX Geres), que reúne 11 municípios
do Sertão de Pernambuco. Dentro do Brincando, Aprendendo e Desenvolvendo, são realizadas mensalmente oficinas
com duração de duas horas a fim de estimular as famílias
a resgatar brincadeiras de infância e utilizar o que elas têm
em casa para criar brinquedos. “Nas oficinas, ensinamos as
mães a construírem alguns brinquedos sensoriais. Por exemplo, garrafinhas PET com sementes ou feijão fazem barulhi-
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nhos como um chocalho. Tem também os móbiles para estimular a criança na questão da concentração, do olhar, das
cores e das formas”, explica Leônia Carvalho, coordenadora
da IX Gerência Regional de Saúde. Muitas vezes o trabalho
acaba beneficiando toda a família. “Uma mãe que nunca tinha tido essa experiência de sentar com a filha e de brincar
disse que para ela estava sendo uma terapia. Ela também
estava resgatando essa possibilidade de vivenciar a criança
dela e de estar junto com a filha”, relata.
Fazem parte do projeto dois kits que auxiliam nas brincadeiras. Para crianças de 0 a 6 meses, o kit contém um CD
musical, brinquedos flutuantes para a hora do banho, um
mordedor e um tapete de borracha, que ajuda a mãe a ter
um espaço para brincar com o filho com segurança. Para
crianças de 6 meses a 1 ano, inclui um violão, um brinquedo de martelar, que auxilia na coordenação motora, um
fantoche, para estimular a fala, e dois livros de histórias
para que a criança tenha contato com a leitura. Além desses materiais, as oficinas incluem aulas de shantala, técnica indiana de massagem que ajuda a relaxar a criança,
diminuir cólicas e fortalecer o vínculo mãe-filho, e orientações sobre a transição para a alimentação complementar.

MONITORAMENTO
O Mãe Coruja Pernambucana mantém um processo de monitoramento e avaliação de indicadores nos três eixos do programa: Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Ele está
fundamentado na análise da Sala de Situação do Canto Mãe
Coruja e em um sistema de informações próprio, o SIS Mãe
Coruja, no qual são inseridas todas as informações das gestantes, crianças e famílias atendidas. Com o banco de dados
é possível saber todos os encaminhamentos feitos para uma
criança e, assim, acompanhar seu desenvolvimento.
Todos os indicadores são monitorados mensalmente por meio da
Sala de Situação e do SIS Mãe Coruja. Entre os itens observados
estão: número de gestantes acompanhadas; gestações com sete
ou mais consultas de pré-natal; gestações classificadas como de
alto risco; cobertura vacinal antitetânica da gestante; número de
gestantes adolescentes no programa; crianças acompanhadas;
crianças com registro civil; mortalidade infantil; mortalidade materna. “Com essas informações, podemos fortalecer as políticas
públicas existentes e incluir novas no território municipal, regional e em nível macro também”, explica Leônia Carvalho.
Aspectos qualitativos, como desenvolvimento cognitivo e físico
das crianças, são avaliados pelos profissionais dos Cantos no seu
cotidiano de trabalho. Já a avaliação e o acompanhamento da

intersetorialidade do programa são realizados pelos profissionais dos Cantos no seu dia a dia; pelos coordenadores regionais
e estaduais de Monitoramento por meio de reuniões mensais; e
pelo Comitê de Assessoramento, que é composto pelas secretarias participantes do Programa e se reúne quinzenalmente.

RESULTADOS
Um estudo de avaliação e impacto realizado pela Fundação
Maria Cecilia Souto Vidigal encomendado pelo governo de
Pernambuco, em 2017, fez uma radiografia da contribuição
do Mãe Coruja Pernambucana para a evolução dos indicadores estaduais da situação materno-infantil nas últimas
duas décadas. A pesquisa analisou 17 indicadores coletados
pelo Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (Datasus) que cobriam todos os aspectos da saúde de
mães e crianças, da gestação ao primeiro ano de vida. Os
resultados mostram “um impacto significativo sobre o efetivo acesso aos diversos serviços de saúde materno-infantil.
Em particular, sobre o acesso ao pré-natal e a parto cesáreo
(este último na contramão do que seria desejável), embora
não indiquem impacto sobre a cobertura vacinal”.9
A pesquisa também identificou que houve redução da gravidez na adolescência e expansão na prevalência do aleitamento materno exclusivo. Entretanto, concluiu que o fato de
não ter sido encontrado impacto significativo do programa
sobre a mortalidade neonatal pode sugerir que os protocolos de atendimento sejam “mais adequados à promoção de
uma atenção básica geral e muito menos adequados à identificação de casos de alta vulnerabilidade e alto risco (ou a
limitações na capacidade de encaminhamento ou resolutividade desses casos)”.10

PROGRAMA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL (PADIN)
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (Padin) faz
parte de um dos eixos do Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama do estado, Onélia Leite de Santana. Este programa tem três pilares: Tempo de Brincar, Tempo
de Crescer e Tempo de Aprender. O Padin está inserido prioritariamente no eixo Tempo de Crescer, que trabalha o desenvolvimento infantil a partir de uma abordagem integrada.
O Padin começou a ser planejado em 2013, por meio de um
acordo-empréstimo com o Banco Mundial. Segundo a coordenadora do programa, Maria Benildes Uchôa de Araújo, a iniciativa
dá continuidade ao trabalho iniciado em 2007 com o Programa
Alfabetização na Idade Certa (Paic), que inclui atividades desde
a educação infantil, com foco na formação de professores, na
construção de referenciais curriculares e na produção literária
para a primeira infância. Tem como inspiração experiências
internacionais, como o International Child Developmental Program (ICDP), presente em vários países; o programa Chile Crece Contigo; o Educa a Tu Hijo, de Cuba; o PIM, do Rio Grande do
Sul; e o Cresça com seu Filho, desenvolvido em Fortaleza (CE).

PROGRAMA DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL (PADIN)

INÍCIO

•

2017

•

Desenvolvimento integrado da criança

OBJETIVO

DESAFIOS

• 4.120 famílias
• 4.232 crianças

Para os gestores do programa, o maior desafio do PMCP é fazer
com que as ações sejam autossustentáveis nos municípios onde
o programa está implantado. Virgínia Holanda aponta ainda a
intersetorialidade e a descentralização como importantes desafios diários. “Estamos trabalhando com onze secretarias e fica
muito difícil a Educação entender o porquê de trabalhar com
a Saúde, que precisa entender a importância da Cultura, que
precisa valorizar o Desenvolvimento Social”, finaliza a gerente.

PROFISSIONAIS
ATUANTES

9 PERNAMBUCO. Governo do Estado. Mãe Coruja Pernambucana: um olhar sobre
os números. Governo do Estado; Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Prefácio
Paulo Câmara; apresentação Eduardo de C. Queiroz. Recife: Cepe, 2017. v. 3. p. 24.
Disponível em: <http://www.munganga.ag/dev/maecoruja/Mae_Coruja_Vol_3.pdf>.

ÁREA DE
ATUAÇÃO

10 Idem, p. 26.

BENEFICIADOS

• 392 ADIs
• 49 supervisores

• 48 municípios do estado do Ceará

Fonte: dados fornecidos pelo Padin.
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O programa teve início em 2017, em 36 municípios, como
projeto-piloto. Diante dos resultados positivos, o Padin
foi expandido para 48 municípios em 2018. Em cada um
dos municípios participantes, há um supervisor e oito
agentes de desenvolvimento infantil, que atendem 10
famílias cada um. De acordo com os registros do Padin,
até outubro de 2018, estavam sendo atendidas 4.120 famílias e 4.232 crianças.
Para a primeira-dama do Ceará, o Padin estimula o desenvolvimento infantil e fortalece o vínculo afetivo. “Ajuda as famílias a terem um olhar especial para as crianças, no cuidado e
em ações simples e importantes, como brincar, contar histórias e conversar com o filho”, ressalta Onélia Santana.

FOTO: ARIEL GOMES/GOVERNO DO CEARÁ

Família
atendida pelo
Padin no Ceará

e suas formas de brincar; observar as relações dos pais com
a criança; e propor brincadeiras e atividades para os pais
realizarem com os filhos. As visitas são supervisionadas por
profissionais de educação com nível superior, que também
são responsáveis pelos encontros mensais coletivos do
programa, do qual participam os pais e as crianças.
Benildes explica que os supervisores têm a função de realizar o planejamento semanal com os ADIs, bem como de
promover estudos sobre as temáticas que são trabalhadas
com as famílias. “Também acompanham as visitas para
monitorar a qualidade e fortalecer o trabalho dos ADIs.
Além disso, o sistema de monitoramento das visitas é
preenchido pelos supervisores com os relatórios das visitas domiciliares que os ADIs executam”, completa.

METODOLOGIA
O Padin foi desenhado para atender as famílias de maior vulnerabilidade com crianças de 0 a 3 anos, em locais de difícil
acesso a creche. Por isso, a maioria das famílias beneficiadas
está na zona rural, onde a infraestrutura é mais precária. Sua
metodologia é semelhante à do PIM: está baseada na visita
domiciliar com foco no fortalecimento dos vínculos familiares.
Segundo Benildes Uchôa, a família é a grande responsável
por estimular o desenvolvimento da criança, principalmente
no aspecto cognitivo, enquanto ela ainda não está inserida
no processo de educação formal. “O Padin não veio para
substituir a educação infantil. Mas, enquanto não se tem
creche para todas as crianças, o programa é uma importante ação para estimular o desenvolvimento infantil”, afirma.
As visitas, com duração média de uma hora e 20 minutos,
são realizadas a cada 15 dias por um Agente de Desenvolvimento Infantil (ADI), que em geral é professor ou estudante de Pedagogia. No domicílio, o ADI deve executar três
ações: observar a família, o espaço vivenciado pela criança

68

PROGRAMAS DE PARENTALIDADE NO BRASIL

A capacitação dos ADIs e supervisores é realizada em
duas etapas: formação inicial e programa de educação
permanente. A formação inicial dura 48 horas e acontece em Fortaleza. A educação permanente tem duração
de 32 horas, distribuídas em quatro meses, e é oferecida
por profissionais especializados em desenvolvimento nos
municípios onde há polos de formação. O conteúdo da
capacitação destaca os eixos norteadores do desenvolvimento da criança: do afeto à saúde. “Depois que o ADI faz
o diagnóstico da família em relação a todos os aspectos
– alimentação, saúde, vacinação, vínculo afetivo, brincadeiras, leitura, entre outros –, ele trabalha com o cuidador
para descobrir as potencialidades que aquela família tem
e ajudar essa família a usar isso no desenvolvimento da
criança que está fora da creche”, explica a coordenadora
Benildes Uchôa. Até outubro de 2018, já foram capacitados 392 ADIs e 49 supervisores.
Maria Elza Lima, que vive em Quiterianópolis, é uma das
atendidas. Mãe de três filhos, ela passou a ser acompanhada
pelo Padin quando ficou grávida do caçula, hoje com 1 ano.

Com o programa, ela diz que aprendeu a entender mais os
filhos. “Eu entendia meus filhos, mas não era como agora.
Hoje, estou mais arejada sobre as coisas que aprendo nas
reuniões”, conta. “Entendi que a criança tem a capacidade
de aprender tudo, é muito curiosa, e tudo que você ensina
e passa para ela, ela aprende rapidamente. Em um minuto
já sabe mais do que você”, completa.
A partir das visitas do Padin, Maria Elza passou ainda a
realizar uma série de atividades que antes não fazia com
os filhos mais velhos, como brincar e ler antes de dormir.
“Todo dia meu filho de 7 anos pede: ‘Mãe, lê uma historinha
para mim’. E só dorme depois que eu leio a historinha. Era
uma coisa que eu não fazia com os outros, eu não lia para
os meus filhos. Eu não tinha tempo de brincar com eles. As
conversas, as palestras, estimulam”, afirma.

COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS
Uma das ações mais recentes do programa é a expansão
das suas ações por meio do Plano de Mitigação – Desenvolvimento do Padin nas Comunidades Indígenas e Quilombolas. Entre os principais objetivos desse plano estão:
ampliar os saberes dos ADIs e dos supervisores do Padin
e o debate em relação às especificidades das comunidades indígenas e quilombolas do estado ligadas a saúde,
educação, legislação e direito à diversidade e igualdade;
discutir sobre cidadania, construção e desconstrução de
mitos e estereótipos que provocam tratamentos desiguais
entre pessoas etnicamente diferentes, principalmente as
crianças; e dar oportunidade às famílias dessas comunidades de participar ativamente do desenvolvimento integral de suas crianças. Para isso, serão disponibilizados
textos que abordem a valorização da riqueza cultural e
da identidade dos grupos indígenas e quilombolas e a
interpretação dos significados dos símbolos usados por
eles, bem como oficinas de brincadeiras e contação de
histórias que valorizem a diversidade etnorracial, criando
espaços de reflexão para a construção de uma sociedade
mais justa e igualitária.
Como parte do Plano de Mitigação, já foram capacitados
20 ADIs e cinco supervisores, que iniciaram as visitas a essas comunidades em cinco municípios cearenses, beneficiando 200 novas famílias.

MONITORAMENTO
O acompanhamento e a avaliação dos impactos do Padin
são feitos com base nos relatórios produzidos pelos ADIs

nas visitas domiciliares e posteriormente encaminhados
para o supervisor que coordena o programa no município.
Com isso, é possível fazer um monitoramento consecutivo
– semanal, mensal e anual –, com avaliações contínuas internas dos relatórios das atividades realizadas e resultados
alcançados. Esse trabalho é realizado pelos técnicos das
secretarias municipais de Educação (SME), das coordenadorias regionais de Desenvolvimento da Educação (Credes), da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) e de consultorias contratadas.
De acordo com Benildes Uchôa, os relatórios feitos pelos
ADIs ficam arquivados no município, mas todas as informações são transferidas para o sistema, que foi construído
para captar o maior número de informações sobre as famílias e os atendimentos que elas recebem. Todas as atividades realizadas nas visitas e nos encontros coletivos e
comunitários devem ser registradas. Mas a coordenadora
afirma que o preenchimento dos dados pelos supervisores
é um desafio, sendo preciso fortalecer a cultura do registro. “Ainda temos muitos relatórios incompletos. Estamos
trabalhando atualmente no aprimoramento do sistema e
atuando mais fortemente junto aos ADIs e supervisores nas
formações continuadas”, finaliza.

RESULTADOS
Em 2018, o Padin começou a passar por uma avaliação de
impacto feita por Flavio Cunha, especialista da Universidade da Califórnia, cujos resultados devem ser divulgados no
final desse ano.
Embora não se tenha ainda uma análise formal dos resultados obtidos pelo Padin, os profissionais que atuam no
programa já percebem mudanças positivas nas famílias
atendidas. Segundo Aline Kercia Vieira de Melo, técnica
em Educação Infantil que atua como ADI no município de
Quiterianópolis, como essas mães são muito carentes, toda
ajuda faz diferença. “Uma das duas famílias mais carentes
que temos conseguimos incluir no programa de leite do governo. Também levamos para a Ação Social casos de Bolsa
Família que tinham sido cancelados. São coisas que estamos buscando melhorar a cada dia”, conta.
A ADI afirma que consegue ver que o trabalho está dando
certo nos encontros mensais de duas horas que ela organiza com as mães atendidas na creche em que trabalha,
além de fazer as visitas domiciliares. “Uma coisa fantástica
que eu vejo é o respeito que elas têm pela gente. Eu faço
parte da família delas,” conta.
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DESAFIOS
Um dos desafios para a continuidade do Padin é o momento econômico do país. Logo no início da sua implantação,
por exemplo, um município desistiu de participar devido a
restrições financeiras. “Em 2018, com a expansão para 50
municípios, tivemos a desistência de dois, com a mesma
justificativa: falta de condições financeiras de se manter no
programa”, relata Benildes Uchôa.
Apesar de o governo estadual promover a capacitação dos
supervisores e ADIs e realizar o pagamento das bolsas, a
gestão municipal deve arcar com os custos do transporte
para sua participação nos encontros em Fortaleza. Além
disso, o programa prevê que cada ADI realize encontros
coletivos com as famílias atendidas por ele. “Esses encontros são também de responsabilidade do município. Ou
seja, a prefeitura tem que garantir o traslado das famílias
para o local definido e a alimentação durante o evento,
que dura de quatro a seis horas”, explica a coordenadora.
No dia a dia do programa, também existem desafios. A ADI
Aline Kercia Vieira de Melo conta que a maior dificuldade

FAMÍLIA QUE ACOLHE (FQA)

INÍCIO

• 2013

• Desenvolvimento integrado da criança na
OBJETIVO

primeira infância

• 12.393 famílias, sendo 10.217 crianças*
BENEFICIADOS

PROFISSIONAIS
ATUANTES

ÁREA DE
ATUAÇÃO

• 67 de diversas áreas (na sede do FQA)

• Bairro Pintolândia, periferia de Boa Vista, sede
do FQA

Fonte: dados fornecidos pelo FQA.*Público total atendido desde o início do programa.
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no início das visitas domiciliares é conquistar a confiança
da família. Segundo ela, outra grande questão do trabalho
com as famílias é incluir a figura masculina nas atividades organizadas durante as visitas. Existe uma resistência
muito grande dos homens em participar das brincadeiras.
“Aqui no Nordeste a cultura ainda hoje é a da mãe dona da
casa, que cuida da família, e do pai que vai atrás de alguma
alimentação para colocar dentro de casa. Não é para o homem educar, isso é para a figura materna”, afirma.

FAMÍLIA QUE ACOLHE (FQA)
Criado em 2013 pela prefeita de Boa Vista (RR), Teresa Surita, o programa Família que Acolhe (FQA) é uma política
pública municipal que prioriza a primeira infância, estabelecida pela Lei no 1.545. O programa acolhe gestantes
e crianças de até 6 anos com atenção integrada nas áreas
da saúde, educação e desenvolvimento social e já atendeu
mais de 12 mil famílias. Sua sede fica localizada em um
bairro da periferia da capital roraimense, onde vivem as
famílias com maior índice de vulnerabilidade.
Reconhecido nacional e internacionalmente, o FQA tem o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e criar as condições
para que as crianças atendidas alcancem seu pleno desenvolvimento. “Investir em crianças carentes aumenta a renda e o
emprego, diminui a criminalidade, melhora os índices de saúde e reduz a gravidez entre adolescentes – grave problema
no Brasil. O que estamos fazendo em Boa Vista é um projeto
de longo prazo e os resultados poderão ser melhor mensurados quando nossas crianças chegarem à fase adulta. Mas
já temos dados que comprovam as vantagens de se investir
nessa que é a fase mais importante da vida”, afirma a prefeita.
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.
Para participar do programa, a princípio, a mulher deve estar
grávida de até 5 meses (21 semanas), ser cadastrada no Bolsa
Família e/ou no Cadastro Único ou estar em situação de vulnerabilidade social e ter o Cartão da Gestante em dia. Após o
ingresso, ela participa mensalmente de encontros presenciais,
na Universidade do Bebê, onde são realizadas palestras educativas com os pais e cuidadores sobre temas relacionados ao desenvolvimento da criança, seus respectivos cuidados e estímulos, desde a vida intrauterina até a idade de 1 ano e 11 meses.

FOTO: FERNANDO TEIXEIRA/FQA

Beneficiadas do Família que Acolhe na sede do programa, na periferia de Boa Vista (RR)

METODOLOGIA
A metodologia do FQA foi criada por uma equipe multidisciplinar da rede de atendimento do município, que inclui assistentes sociais, cuidadores, nutricionistas, educadores, professores,
agentes de saúde e médicos. Todo o trabalho é realizado a partir da escuta e do debate que ocorrem nos encontros mensais,
que têm duração de seis horas. São separados grupos específicos por mês de gestação ou idade. As reuniões atendem toda
a família. “Algumas famílias com condições financeiras melhor
levam suas filhas, principalmente as adolescentes, para que
elas possam saber como cuidar do seu bebê e a importância do
bebê que está chegando, mesmo que não quisessem engravidar. É importante ensinar a essas adolescentes esse olhar diferenciado. E a gente as separa das mais velhas até por causa da
linguagem, da dinâmica”, explica Thayssa Cardoso, secretária
municipal de Projetos Especiais.
As participantes recebem calendários que estabelecem as
atividades de acordo com o período do acompanhamento:
há um para gestante, outro para bebê com até 1 ano de
idade, um para crianças de até 2 anos e um para crianças
de até 3 anos. Cada um deles traz as datas dos encontros
mensais, nos quais são debatidos temas relacionados ao
bem-estar e ao desenvolvimento da criança, para que a família possa se organizar e participar regularmente. A coordenadora do setor de atendimento às beneficiárias do programa, Elane Florêncio Rodrigues, explica que a troca dos

calendários e a entrega dos benefícios fornecidos pelo
FQA só são realizadas quando a gestante ou mãe cumpre
suas responsabilidades.
O primeiro calendário é entregue no início do acompanhamento e traz duas opções de horário, manhã ou tarde,
para que a gestante possa participar dos grupos temáticos
planejados para ela. Nessa etapa, os temas debatidos nos
encontros são relacionados à gravidez, como os malefícios
do uso de álcool e drogas durante essa fase, o trabalho de
parto e a importância da amamentação.
A beneficiária recebe o segundo calendário quando o
bebê nasce, mas para isso precisa ter em mãos a certidão
de nascimento do filho e o cartão do SUS. “Sabemos que
muitos pais demoram para registrar a criança, então com
isso nós incentivamos o registro do bebê, para que ele
seja identificado como cidadão e fazermos a atualização
no nosso sistema”, explica a coordenadora Elane Rodrigues. Os temas discutidos nos encontros dessa etapa são
relacionados ao desenvolvimento do bebê, por exemplo,
como estimular a criança por meio de brincadeiras e fortalecer o vínculo entre mãe e filho.
O terceiro e o quarto calendários seguem a mesma lógica
de manter as beneficiárias informadas sobre as datas dos
encontros mensais, os temas que serão debatidos e os benefícios a serem entregues.
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BENEFÍCIOS
O principal benefício do FQA, segundo os responsáveis
pelo programa, é fazer com que a criança acompanhada
tenha um desenvolvimento adequado, com os estímulos e
suportes necessários para se tornar um adulto mais saudável física e mentalmente, além de poder estar em um
ambiente familiar e social mais digno e igualitário.
A participação no FQA garante à gestante, à criança e à família
ainda outros benefícios, por exemplo, o enxoval do bebê, entregue no final da gestação quando a mulher alcança 70% de
presença no programa. “Ela é informada de tudo isso no ato do
cadastro, justamente para incentivar sua participação”, esclarece Elane Rodrigues. A futura mamãe recebe então uma bolsa
impermeável, com um trocador, algumas roupas, meias, fraldas
de pano e descartáveis, uma manta e um kit de higiene.
Após o parto, se a mãe continua participando dos encontros mensais assiduamente, quando o bebê completa 1
ano, havendo necessidade de reforço alimentar, ela passa
a receber o benefício Leite da Família. São três latas de leite em pó por mês para cada bebê.
Quando o bebê completa 2 anos, é oferecida uma vaga em uma
das creches municipais Casa Mãe, que atendem crianças de 2 a
4 anos de idade em tempo integral, das 7h30 às 17h30. “Lá ele
tem o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche
da tarde; escova os dentinhos, tem a hora do soninho depois do
almoço, toma banho, participa de momentos de recreação e
aprendizagem. Junto com as cuidadoras há uma pedagoga, de
quem as crianças recebem as atividades diárias e aprendem a
se socializar de forma lúdica”, detalha Elane Rodrigues.
Essa vaga é destinada às mães que tiveram boa participação
ao longo de toda a sua trajetória no programa, de acordo com
uma avaliação feita no sistema do FQA. Em Boa Vista, existem
mais de 30 creches Casa Mãe para receber essas crianças.

PARCERIA COM O CRIANÇA FELIZ
O FQA e o Criança Feliz já iniciaram um trabalho conjunto. As primeiras palestras sobre a implantação do Criança
Feliz em Boa Vista foram realizadas em novembro de 2017
e contaram com a participação de mais de 50 profissionais
das secretarias municipais de Gestão Social e Projetos Especiais. Em março de 2018, os profissionais que atuam no
FQA receberam um segundo treinamento. A proposta de
integração trará novas práticas ao FQA, como as visitas domiciliares (saiba mais sobre a parceria no Capítulo 4).
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A Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP), em parceria com a Fundação Maria Cecilia
Souto Vidigal e Grand Challenges Canada, junto com o município está testando, desde novembro de 2017, no âmbito do
PCF, uma metodologia de visitação domiciliar adaptada do
método jamaicano Reach Up. O objetivo é promover a parentalidade e estimular o desenvolvimento infantil durante
visitas domiciliares realizadas quinzenalmente. Dessa forma,
abrange mais famílias com um número menor de visitadoras.
Durante as visitas, há um breve momento de avaliação das
condições de saúde da gestante ou da criança. Em seguida,
as participantes são estimuladas a realizar jogos e brincadeiras pedagógicas com os filhos, para os quais recebem os
brinquedos necessários, e, com a presença das visitadoras
ou facilitadoras, são orientadas a auxiliar, ensinar, elogiar e
conversar com a criança. Ao final, o cuidador é orientado a
continuar praticando as atividades realizadas naquele encontro pelos próximos 15 dias.
Nesse primeiro ano de intervenção, a meta é atingir 33%
das crianças residentes em Boa Vista em situação de pobreza, violência ou filhas de mãe adolescente. Para alcançar essa meta, foi criada uma equipe com cerca de 50 profissionais para busca ativa e cadastro de gestantes pelos
bairros de maior vulnerabilidade e posterior acompanhamento das mães e crianças incluídas no projeto. Até 2020,
o objetivo é que todas as crianças residentes em Boa Vista
elegíveis para o programa sejam contempladas. A aplicação em escala e consequente universalização são os principais desafios e diferenciais do programa.

MONITORAMENTO
O Família que Acolhe mantém o sistema Cidade Social, que
é alimentado com todas as informações das beneficiadas
cadastradas no programa. É possível saber, por exemplo,
se a mulher está frequentando as palestras e os encontros
e também se está apta a receber os benefícios oferecidos
pelo programa. Com esses dados, consegue-se fazer um
acompanhamento próximo e contínuo da situação das beneficiadas e de seus bebês.
Desde agosto de 2017, o sistema gera relatórios de gestão, o
que já permitiu à coordenação fazer algumas adaptações para
melhorar o acompanhamento das beneficiadas. O próximo
passo será integrar ao sistema os dados das secretarias de Saúde e Educação, para que o cruzamento das informações possa
produzir uma radiografia clara das beneficiadas e permitir que
as crianças acompanhadas sejam vistas integralmente.

RESULTADOS
De acordo com dados disponibilizados pelo FQA, são vários
os impactos positivos do programa sobre a saúde materno-infantil no município de Boa Vista. De 2012 a 2015, houve um
aumento de 46% no número de atendimentos pré-natais na
rede municipal e de 33% na vacinação infantil. Em relação à
mortalidade infantil, houve uma redução na taxa após o início do programa: “Nos anos de 2012, 2013 e 2014, para cada
mil nascidos vivos, 13 mortes eram registradas. Esse número
caiu para 11 no ano de 2015 – redução associada ao diagnóstico precoce feito pelo município e ao acompanhamento
das gestantes beneficiárias do Família que Acolhe”.11
Segundo Elane Rodrigues, nos encontros é comum ouvir das
mães o impacto que o programa promoveu na vida delas.
“Uma mãe disse: ‘Eu batia tanto no primeiro filho achando
que iria ser suficiente para corrigi-lo, mas eu entendo que posso dar carinho e disciplinar meu filho de uma forma diferente’.
Nós vemos o brilho nos olhos delas quando elas falam que
é importante participar do processo”, conta a coordenadora.
Adriana Menezes de Souza, mãe de dois filhos, confirma isso.
Ela conta que o programa a ajudou muito, porque o FQA era o
único lugar em que ela podia relaxar e tirar dúvidas. E destaca
a possibilidade que teve de fazer ioga durante a gestação. “Fazer ioga é caro, mas eu tive essa sorte de fazer de graça, meu
marido acompanhou. Foi muito bom, ajudou bastante”, afirma.

está centralizado em um único local. Existe ainda uma
preocupação com o tamanho das turmas: por serem grandes, podem limitar a escuta e a troca de experiências entre
as participantes. A intenção é de que, no futuro, as turmas
sejam menores e os encontros passem a ser quinzenais,
para que a frequência seja maior.

CRESÇA COM SEU FILHO (CSF)
O programa Cresça com Seu Filho (CSF) surgiu em 2014 por iniciativa da primeira-dama de Fortaleza, Carolina Cunha Bezerra, a partir de um trabalho desenvolvido junto a pais e mães de
famílias vulneráveis do Instituto da Primeira Infância (Iprede)
e professores da Universidade Federal do Ceará (UFC), com o
Ministério da Saúde. As ações do CSF são executadas pelas secretarias municipais de Saúde, Educação e Direitos Humanos
e Desenvolvimento Social, com articulação do Comitê Gestor
Municipal do programa, coordenado por Carolina Bezerra.
O programa apoia famílias em situação de vulnerabilidade
com o objetivo de promover o desenvolvimento integral
das crianças desde a gestação até os 3 anos de idade. Para

CRESÇA COM SEU FILHO (CSF)

INÍCIO

• 2014

DESAFIOS
A secretária Thayssa Cardoso acredita que o maior desafio do
programa é fazer com que todas as famílias consigam entender
a importância da criança e do apoio que elas precisam. Segundo
ela, é muito importante oferecer acesso a todos os instrumentos de saúde para as crianças – pediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social –, garantindo um atendimento integral,
inclusive com matrícula nas escolas. Porém, se a criança tiver
amor, carinho, cuidado e se sentir segura, será muito melhor. “A
essência de um desenvolvimento pleno é a criança saber que é
ouvida, respeitada e, principalmente, amada”, conclui.
A universalização e a expansão do acesso aos serviços do
FQA também estão na lista de desafios a serem enfrentados. O fato de a cidade de Boa Vista ser muito ampla dificulta o deslocamento das pessoas beneficiadas e, consequentemente, a sua participação no programa, que ainda
11 PREFEITURA DE BOA VISTA. Disponível em: <https://www.boavista.rr.gov.br/
familia-que-acolhe/resultados>. Acesso em: out. 2018.
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primeira infância

• 4.298 crianças cadastradas e 55.029 visitas
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PROFISSIONAIS
ATUANTES

ÁREA DE
ATUAÇÃO

domiciliares realizadas desde o início do
programa até março de 2018*

• 200 enfermeiros
• 600 agentes comunitários de Saúde

• Fortaleza

* Fonte: Programa Cresça com Seu Filho, Secretarias Regionais – 11 de maio de 2018.
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isso, o CSF busca potencializar as habilidades dos cuidadores das crianças, fortalecer os vínculos familiares e ampliar
a capacitação dos profissionais da Estratégia Saúde da Família para a atenção à primeira infância.
De acordo com a pró-reitora de extensão da UFC, Márcia Maria Tavares Machado, uma das responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, a neurociência vem apontando a importância de trabalhar diferentes intervenções e estratégias para
facilitar as ações parentais e ampliar o vínculo e o apego des-

sas famílias com seus filhos. “É muito relevante entender que
ter questões socioemocionais muito mais bem estabelecidas
na primeira infância é um processo preventivo contra a violência e para melhorar a escolaridade, a segurança e a interação
dessas crianças”, explica.
Desde o início do programa até o final de março de 2018,
o Cresça com Seu Filho contabilizava 4.298 crianças cadastradas, 55.029 visitas realizadas e um total de 200 enfermeiros e 600 agentes comunitários de saúde capacitados.

Parentalidade negativa e positiva
De acordo com Antonio Carlos de Oliveira, professor em Serviço Social da PUC-Rio e especialista em psicologia jurídica, a
discussão do conceito de parentalidade no Brasil nasce negativamente, a partir das questões em torno da violência intrafamiliar. “Esse debate surge no momento em que há pais e mães
sendo acusados de ter um exercício parental equivocado, mas
ganha muito mais peso quando a figura da alienação parental
surge nos tribunais como argumentação muito forte de contraposição ao impedimento de convívio do pai ou da mãe”, explica.
Por isso, alguns tribunais de Justiça brasileiros, como o do
Rio de Janeiro, convidam pais que estão em litígio pela
guarda dos filhos a participar de oficinas de parentalidade*.
São encontros em que se discute a importância do convívio
do pai e da mãe com seus filhos para todos os envolvidos
e as consequências de uma parentalidade mal resolvida
para as crianças. Segundo Oliveira, a busca por tirar o foco
da conjugalidade, do conflito, e colocá-lo na parentalidade
tem gerado resultados positivos, embora não haja dados
sistematizados sobre isso, apenas estimativas. “Depois que
começaram a convidar os pais para irem às oficinas, os
acordos aumentaram 30%”, avalia o especialista.
A psicóloga Lília Iêda Chaves Cavalcante, professora da
Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal do
Pará (UFPA), alerta para o fato de que mais de 30% das
crianças brasileiras sequer têm o nome do pai no registro civil, ou seja, não tiveram a paternidade reconhecida.
“Diante desse quadro, fica difícil esperar que o pai ofereça
assistência”, afirma a professora. “Qualquer programa que
pretende desenvolver competências parentais de maneira positiva tem que reconhecer essa realidade no Brasil,
* No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro existe inclusive uma oficina on-line

aberta ao público, disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/
mediacao/oficina-de-parentalidade-online>. Acesso em: 2 jun. 2018.
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que é o fato de muitas crianças estarem convivendo em
uma família sem a configuração mais extensa”, completa.
A fraca responsividade parental pode causar danos futuros,
favorecendo o surgimento de comportamento delinquente e
a reprodução de atitudes violentas. Além disso, más práticas
parentais, como punições frequentes ou disciplina inconsistente, acabam por dificultar as relações entre pais e filhos.
“Quando os pais batem na criança, por um lado ela aprende
a bater também quando tiver problemas para resolver no seu
cotidiano – os pais servem assim de modelo negativo. Por outro lado, pouco a pouco ela vai se afastando emocionalmente
dos pais, o apego vai enfraquecendo”, explica Ricardo Barroso, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(Utad), em Portugal, e membro da direção da European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and Other Involved Professions.
Por isso, é importante desenvolver a chamada parentalidade positiva. De acordo com a recomendação do Conselho da Europa**,
a parentalidade positiva define-se como um “comportamento
parental baseado no melhor interesse da criança e que assegura
a satisfação das suas principais necessidades e sua capacitação,
sem violência, proporcionando-lhe o reconhecimento e a orientação necessários, o que implica a fixação de limites ao seu comportamento, para possibilitar o seu pleno desenvolvimento”.
Ricardo Barroso afirma que as práticas parentais positivas
têm como ponto principal o melhor interesse da criança, assegurando a ela suas necessidades e o seu desenvolvimento
pleno como pessoa e como cidadão. “É crucial a não utilização da violência como estratégia educativa”, ressalta.
**O Conselho da Europa, fundado em 1949, é uma organização internacional
composta por 47 Estados-membros. Seu objetivo é promover os direitos
humanos, a democracia e o Estado de direito.
Documento disponível em: <https://rm.coe.int/168046d340 >.

METODOLOGIA
A metodologia do CSF foi elaborada pela UFC por meio de
uma parceria firmada com o Ministério da Saúde. O atendimento é feito dentro da área de cobertura do Cadastro Único
da Prefeitura de Fortaleza para programas sociais.
As visitas domiciliares são realizadas semanalmente com duração de aproximadamente uma hora pelo Agente Comunitário
de Saúde (ACS) e orientadas pelo Guia de Visitas Domiciliares,
documento que apresenta a lista de atividades adequadas a
cada faixa etária. O ACS, então, faz a mediação dessa atividade
entre a criança e a mãe. A supervisão do trabalho é feita por enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da Família, vinculados
às Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) dos territórios
de abrangência do programa e capacitados por meio de uma
parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
O Iprede e a UFC estão testando uma nova metodologia,
que tem como base o método de entrevistas do CSF, mas
usa como mediador um estudante de psicologia ou psicólogo que grava as visitas domiciliares. O projeto, coordenado por Márcia Machado, é fruto de um financiamento do
NCPI da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, com apoio
do Centro de Desenvolvimento da Criança da Universidade
Harvard. A fase-piloto foi feita em 15 famílias e será realizada em 50 famílias com crianças de 0 a 3 anos de idade
como um teste de viabilidade, para avaliar as possíveis falhas e depois ser efetivamente aplicado.
O grande diferencial é o uso da tecnologia de comunicação.
“A gente usa a filmagem, o vídeo feedback,12 e entrega um
folheto, que foi feito especificamente para este projeto, com
imagens do que a mãe pode fazer na semana. Também mandamos mensagens por smartphone”, explica Márcia Machado. Segundo ela, as famílias que participam do piloto trocam
muito de celular, o que pode ser um problema para a eficácia
do projeto, mas no geral as mães afirmam estar gostando da
nova forma de acompanhamento. “Nos grupos focais já feitos, elas disseram que é muito bom, porque a gente só manda mensagem interrogativa: você já beijou seu filho hoje? Já
contou historinha para o seu filho hoje?”, conta a pró-reitora.

RESULTADOS
Em três anos de existência, o programa passou por três
avaliações de impacto. Uma delas, conduzida pelo BID e
12 O
 vídeo feedback é uma forma de receber um retorno das famílias de como
elas estão processando as visitas realizadas pelos psicólogos.

ainda em andamento, está analisando a metodologia de
visita domiciliar do CSF. As outras duas foram realizadas
pela UFC a partir de pesquisas quantitativas e qualitativas.
Uma delas foi feita pela técnica em assistência social do programa Sandra Alves, no âmbito do mestrado profissional em
Saúde da Mulher e da Criança, sob orientação da pró-reitora
Márcia Machado. Uma análise qualitativa com mulheres antes e depois da intervenção revelou que houve uma mudança nas relações parentais. Márcia Machado conta que, com
uma tecnologia de comunicação e de relações humanas tão
simples, essas mulheres passaram a perceber sua presença
como muito mais necessária no contexto familiar. “Muitas
dizem: ‘eu trabalho o dia inteiro, mas hoje quando chego tiro
uma hora para brincar com meu filho. Na hora de dormir,
conto história, uso minha imaginação para ampliar a minha
interação com ele, melhorar a linguagem dele’”, relata. Uma
das mães ouvidas para o estudo disse: “Eu não tinha esse cuidado. Eu achava que era só dar banho, essas coisas, né? Não
brincava muito com os meninos. [...] Eu acho interessante ensinar as coisas, ajuda as mães, como eu, que não brincavam
muito com os meninos”.

DESAFIOS
Márcia Machado explica que também é necessário ouvir
os enfermeiros e os ACS – o que está sendo feito na outra
avaliação de impacto da UFC, fruto de uma tese de doutorado em andamento. Segundo ela, é importante olhar para
o interventor da mesma maneira como se olha para quem
recebe a intervenção, porque se trata de um trabalho que
exige um suporte emocional forte, com uma equipe por trás.
“Tivemos cinco casos durante o treinamento de enfermeiras e agentes comunitários que, durante uma determinada
dinâmica, começavam a chorar e diziam se lembrar de si
mesmas correndo, porque o padrasto ou alguém da família
estava tentando uma violência sexual em casa. É quase uma
catarse em relação a sua própria vida”, conta a pró-reitora.

PRIMEIRA INFÂNCIA ACREANA (PIA)
Criado em 2016, o Primeira Infância Acreana (PIA) é uma
política pública de atenção integral ao desenvolvimento na primeira infância executado em 10 municípios do
Acre com baixo Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH), baixo Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb), cobertura de saneamento básico precária,
maior vulnerabilidade socioeconômica e altas taxas de
mortalidade infantil e materna, desnutrição e sobrepeso
infantil. A meta é atingir outras 12 cidades do estado.
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O programa é fruto da participação
de Priscylla Nunes de Aguiar e Marília
Carvalho da Silva, responsáveis técnicas pela Divisão de Saúde da Criança
e da Atenção Básica da Secretaria de
Estado de Saúde do Acre, e de Tiana
Malta Zanetti, articuladora da United
Way Brasil, no curso de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância, promovido em 2015 pelo
Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI).
O projeto-piloto do PIA foi iniciado no
bairro do Calafate e, em seguida, implantado na Cidade do
Povo, um dos maiores programas habitacionais do Brasil.
O financiamento e a execução no primeiro ano contaram
com o apoio do Ministério da Saúde e a parceria da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, do PIM, da Fundação Bernard van Leer e da United Way Brasil.
Na época, foi registrada uma significativa redução da mortalidade materno-infantil no Acre, mas havia uma preocupação
sobre como essas crianças estavam se desenvolvendo. Por

PRIMEIRA INFÂNCIA ACREANA (PIA)

INÍCIO

• 2016
• Promover o desenvolvimento integral na

OBJETIVO

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

• 5.628 crianças impactadas (2016-2018)
BENEFICIADOS

e 1.143 gestantes que
recebem visitas mensais

• 351 nos 10 municípios
VISITADORES

ÁREA DE
ATUAÇÃO

com adesão ao PIA

• 10 municípios do Acre

Fonte: Neideana Ribeiro de Araújo, gerente de Projeto de Primeira Infância
no Amazonas e Acre da United Way Brasil
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isso, o PIA foi apoiado pela vice-governadora do Acre, Nazareth Araújo, e transformado em política pública pela Lei no
3.367/2017.13 Segundo ela, em um momento de crise política e econômica, essa foi a
forma de garantir a manutenção do trabalho mesmo após o fim do seu mandato.
Nazareth Araújo explica que o conceito
de parentalidade não é muito conhecido e
difundido no Brasil, o que torna o programa ainda mais importante. “As pessoas ultimamente vêm terceirizando aquilo que
deveria ser uma noção primeira, que é por que eu quero ter
um filho, que condição eu vou dar para essa criança”, afirma.

METODOLOGIA
O PIA é inspirado em outros programas que trabalham o desenvolvimento integral da criança a partir do fortalecimento
do vínculo familiar, como o PIM, do Rio Grande do Sul, e o Cresça com Seu Filho, de Fortaleza. Sua metodologia, elaborada
em parceria com a United Way Brasil, tem como prioridade o
acompanhamento feito a partir das visitas domiciliares realizadas por ACS e supervisionadas por enfermeiros, todos integrantes da Estratégia Saúde da Família.
As visitas domiciliares são semanais para crianças com até
1 ano de idade e quinzenais para as mais velhas (de 1 a 3
anos), devido à maior incidência de doenças no primeiro ano
de vida. Já para as gestantes, podem ser semanais ou quinzenais, dependendo da condição da gestação.
Com duração aproximada de uma hora, as visitas são divididas
em três momentos: chegada à casa (organização do ambiente
e acolhida à família), atividade (apresentação e realização da
atividade) e fechamento (avaliação da visita e orientação para a
semana). O Guia de Visitas Domiciliares do Agente Comunitário
de Saúde (foto) apoia o ACS no desenvolvimento de atividades
para estimular mães, pais e cuidadores a praticar cuidados que
melhor correspondam às necessidades essenciais dos filhos. Essas atividades podem ter foco tanto no estímulo motor como no
lado psicoafetivo da criança – por exemplo, a mãe elogiar o filho
várias vezes ao longo do dia. A elaboração do guia contou com o
apoio da Universidade Federal do Acre (Ufac), do governo do estado do Acre, da Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde e da United Way Brasil.
13 Disponível em: <http://www.al.ac.leg.br/leis/wp-content/uploads/2018/01/
Lei3367.pdf>. Acesso em: 29 maio 2018.
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des garantimos vagas para as equipes de todos os programas.
Qualificamos até os supervisores, visitadores e a coordenação
dos técnicos do Criança Feliz”, ressalta.
Nos municípios do Acre que aderirem ao PIA, PCF e Asinhas da
Florestania, as equipes desses programas darão apoio a ações
voltadas à primeira infância, como a criação e o fortalecimento
de comitês intersetoriais municipais e locais; a elaboração do
plano municipal pela primeira infância; a oferta de capacitações sobre o atendimento de gestantes; a promoção do desenvolvimento infantil integral para as equipes dos Cras, da Educação Infantil (incluindo os agentes do Asinhas da Florestania),
das Unidades Básicas de Saúde e outras instituições; e o apoio a
atividades voltadas à interação com as famílias ou cuidadores
de crianças com idade entre 0 e 6 anos, entre outras.

Atividade do programa Primeira Infância Acreana, em Rio Branco

Segundo Priscylla Aguiar, coordenadora estadual do PIA,
usar o ACS como visitador é uma estratégia para tornar o
programa sustentável e possível para vários municípios.
Além disso, são feitas parcerias com programas que já
atuam em regiões de difícil acesso para ampliar as ações
em prol da primeira infância.
Uma dessas parcerias resultou na capacitação dos agentes
do programa Asinhas da Florestania, que leva educação a
locais onde não há acesso a creche ou escolas. “Quando o
agente do Asinhas da Florestania vai alfabetizar a criança,
ele pode dizer para o cuidador que ele tem que brincar com
ela, fazer leituras, elogiar. Se o agente identificou que a
criança estava com muita cárie, pode falar que a higiene bucal está inadequada. Então, na formação, dizemos quais são
os serviços existentes, como encaminhar e o agente passa a
orientação para o cuidador. A gente trabalha para que todos
que atendam essa criança estejam aptos”, explica.

PARCERIA COM O CRIANÇA FELIZ
O Primeira Infância Acreana é parceiro do Programa Criança
Feliz do governo federal desde setembro de 2017 (saiba mais
sobre a parceria no Capítulo 4). De acordo com Priscylla Aguiar,
assim como ocorre com a Pastoral da Criança e o Asinhas da
Florestania, o objetivo é unir forças, compartilhando o trabalho. A integração dos programas voltados para primeira infância no Acre busca agregar ações comuns aos programas
em questão para otimizar recursos, agendas e esforços das
equipes das áreas de Saúde, Educação e Assistência Social e
intensificar o suporte oferecido às equipes dos municípios.
“Tivemos o cuidado para não haver superposição de visitas
e ações, dividimos os territórios, mas nas formações e ativida-

Para a coordenadora do PIA, o trabalho em rede garante a
potencialização das ações dos programas voltados para a primeira infância e ainda traz outras vantagens. “Ajuda a economizar recursos e facilita a realização e o monitoramento das
nossas atividades nos municípios, fazendo com que a gente
realmente trabalhe em consonância e promovendo o desenvolvimento infantil integral e integrado”, conclui.

MONITORAMENTO
Em 2016 foi firmada uma parceria entre United Way Brasil, USP Ribeirão Preto (SP) e Universidade Federal do
Acre, apoiada pelo governo do Acre, para a realização da
Pesquisa da Linha de Base do Programa Primeira Infância
Acreana – uma avaliação de impacto quantitativa, com
proposta também para ser qualitativa. A conclusão da coleta de dados está prevista para o final de 2018.
Além disso, semanalmente as equipes das coordenações
municipais e estadual do PIA e as articuladoras da United Way Brasil realizam o monitoramento das atividades
junto aos profissionais que fazem as visitas domiciliares.
São registrados todos os dados do desenvolvimento da
criança e da sua relação com os pais – por exemplo, se
eles estão realizando as atividades propostas nas visitas.
Essas informações servem de subsídio para a elaboração
de avaliações de impacto.
Existe um projeto de elaboração do Sistema de Informação do PIA para o monitoramento das visitas e do desenvolvimento das crianças. Atualmente, os ACS utilizam
formulários para registrar as visitas, o acompanhamento
dos marcos do desenvolvimento, a seleção das famílias
em situação de maior vulnerabilidade, entre outros da-
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dos. Esses registros são repassados aos enfermeiros, que
os entregam à coordenação municipal do PIA, responsável
por consolidar os dados numa planilha e compartilhá-los
com a coordenação estadual do Programa.

RESULTADOS
A pedagoga Tiana Malta Zanetti, articuladora da United
Way Brasil, considera a visita domiciliar um método eficaz
para a promoção do vínculo familiar. “Quando você entra numa casa e propõe uma forma diferente de fazer, as
pessoas vão adquirindo até palavras novas no vocabulário. Você mexe muito com essa família. Isso você vê logo”,
avalia. Além disso, se estabelece um diálogo consistente
sobre a primeira infância entre todos os envolvidos.
Para os profissionais da equipe do PIA, os resultados são obtidos diariamente e de forma muito diferente de uma família
para outra. Rosinei Ciriaco Ramos, ACS em Calafate, Rio Branco, diz que para algumas mães o simples fato de trocar a bronca pelo afeto já é uma grande conquista do trabalho feito pelo
programa. “Em uma família, o filho vai fazer 3 anos e a mãe
nunca tinha cantado para ele. E a relação mudou. Ela disse:
‘Eu nunca tinha me tocado que tinha doado a vida toda para
meu esposo, que é dependente químico, e não tinha tirado um
tempo para brincar, sentar com eles, cantar uma musiquinha.
Sempre falava vai lá e faz. Era sempre só dando ordem, ordem,
e não tirava um tempo para brincar’”, exemplifica a agente.

A supervisora do PIA de Calafate, Elanne Cristina Viana
da Costa Migueis, relata o caso de uma criança indígena
de 1 ano atendida pelo programa em que o ACS pensou
em desistir, mas resolveu pedir ajuda. Depois de fazer
um estudo para entender por que ela não interagia, decidiu-se utilizar com essa criança atividades voltadas para
a faixa etária anterior, seis meses. “Um dia, nós cantamos
parabéns e toda família indígena só olhava. No final, explicamos tudo e eles só olhavam. Saímos achando que
não tínhamos conseguido nosso objetivo. Quando nos
despedimos e puxamos a porta, a criança começou a bater palmas. Foi emocionante, foi uma alegria muito grande para a gente”, conta ela. Depois de algumas visitas,
a família toda passou a interagir com as visitadoras. “A
gente adaptou algumas situações para os indígenas, porque é da cultura deles ser assim”, explica a supervisora.
Segundo ela, também é comum que muitos pais reproduzam,
mesmo sem saber, a relação parental que tiveram com os seus
cuidadores. Foi o que ela percebeu que acontecia em uma família na qual só o pai brincava com os filhos, enquanto a mãe
era muito fria com eles. Depois de indagar como tinha sido a
infância deles, descobriram que o homem tinha tido uma infância alegre, em que brincava muito com seu pai, enquanto
a mulher não tinha recebido amor de ninguém. “Então, depois
de entender o porquê da atitude dela, a gente mostrou que ela
tinha que mudar aquela realidade. E a gente viu a mudança. A
pessoa conseguiu se enxergar naquele processo”, relata a su-

Mais de três décadas de história
Marcos dos programas de parentalidade
e das políticas voltadas à
primeira infância no Brasil

1983
Fundação da Pastoral da
Criança, organismo de
ação social da Conferência
Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB).

2005
Criação do Sistema
Único de Assistência
Social (Suas).

1990

No dia 13 de julho é
promulgado o Estatuto da
Criança e do Adolescente.

1988

Promulgada a
nova Constituição.
Criação do SUS.
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Implantação do Primeira
Infância Melhor (PIM)
pelo governo estadual
do Rio Grande do Sul.

pervisora. Ela ressalta que esse tipo de ação é importante e não
exige grandes recursos. “A gente só precisa de amor, dar um
empurrãozinho para poder andar”, conclui.

vimento das crianças, como o trabalho infantil, a exploração
sexual, a falta de atendimento médico.

Para a vice-governadora do Acre, Nazareth Araújo, o principal
desafio do PIA é a sensibilização de todos para dar prioridade
orçamentária à primeira infância. “Se a União não participar
disso, pode prejudicar a manutenção dos programas. Isso é
realmente um desafio para todos os gestores”, afirma.

Tiana destaca ainda a falta de articulação entre os serviços oferecidos nessas regiões, como no caso da área
rural do município de Marechal Thaumaturgo. “Na sede
do município, você convive com a questão da mortalidade infantil, dos serviços falhos, da falta de atendimento. Mas dentro da comunidade rural é muito mais
difícil chegar. Desafiador nesse contexto é os serviços
conversarem para ganhar força”, comenta.

Para Tiana Zanetti, da United Way Brasil, outro grande desafio é oferecer atenção integral às crianças que vivem em localidades de difícil acesso, em regiões ribeirinhas, indígenas
e de floresta. “Apesar das particularidades de cada região, as
crianças são parecidas. Elas querem e precisam de atenção,
são vulneráveis, precisam de alguém para se desenvolver
bem”, aponta. A dificuldade de acesso e de comunicação impede a resolução de problemas que prejudicam o desenvol-

Já para a enfermeira Elanne Cristina Viana, um dos principais
desafios é a sensibilização dos profissionais, opinião compartilhada pela coordenadora Priscylla Aguiar. “A gente qualifica, orienta, mas isso não garante esse cuidado, esse olhar
diferenciado. Esse é o principal desafio, fazer com que os profissionais realmente comprem a ideia do programa. Eles até
entendem a importância, mas para convencer a família é preciso também se apaixonar pela causa”, complementa.

DESAFIOS

2015

2007
Criação do Mãe Coruja
Pernambucana.
Início das atividades da
Rede Nacional Primeira
Infância, formada por
organizações da sociedade
civil, do governo e do setor
privado de todo o país.

Instituição da Política
Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Criança.

2013

2010

Instituição do FQA pela
prefeitura de Boa Vista (RR).

Lançamento do Plano Nacional
pela Primeira Infância.

2014

2012

2009

2006

A Lei Estadual n-º 12.544, de
3 de julho de 2006, torna o
PIM uma política pública.

2017

Estabelecimento do Padin
como parte de um dos eixos do
Programa Mais Infância Ceará,
do governo estadual.

O Programa Mãe Coruja
Pernambucana torna-se
política pública estadual
pela Lei n-º 13.959.

Criação do Programa
São Paulo pela Primeiríssima
Infância, fruto de uma parceria
entre a Secretaria de Estado
da Saúde e a Fundação Maria
Cecilia Souto Vidigal.

Criação do programa
Cresça com Seu Filho
pela prefeitura de
Fortaleza (CE).

2016

Lançamento do Programa
Primeira Infância Manauara,
desenvolvido pelo Ministério da
Saúde (MS) no bairro Mauazinho,
na Zona Leste de Manaus, para
atender de forma mais contínua
gestantes e crianças de 0 a 6
anos, com o objetivo de diminuir
a mortalidade infantil.
Aprovação do Marco Legal da
Primeira Infância.
Estabelecimento do Programa
Criança Feliz.
Implantação do programa
Primeira Infância Acreana.
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Anne Sophia Fernandes, de 2 anos,
é uma das crianças atendidas pelo
Criança Feliz, em Teresina (PI)
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4
Programa

Criança Feliz:
avanços e
desafios
Fundamentado no Marco Legal da
Primeira Infância, o Criança Feliz
tem o apoio de cinco organismos das
Nações Unidas e vem chamando a
atenção de especialistas do mundo
todo por suas práticas inovadoras e
pela rapidez com que ganhou escala.
Mas enfrenta desafios para avançar
na capacitação dos profissionais
e melhorar o monitoramento dos
processos e resultados
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Instituído em 5 de outubro de 2016, por meio de um decreto presidencial, o Programa Criança Feliz (PCF) é
um dos primeiros frutos do Marco Legal da Primeira Infância. A lei, que cria uma série de programas,
serviços e iniciativas voltados à promoção do desenvolvimento integral das crianças desde o nascimento até os 6 anos de idade, foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, em fevereiro de
2016, e sancionada na íntegra pela presidente Dilma Rousseff, em 8 de março de 2016.1
Inspirado em programas como o Educa a Tu Hijo, de Cuba, e o Primeira Infância Melhor (PIM), do
Rio Grande do Sul (saiba mais sobre eles nos Capítulos 2 e 3), o PCF articula ações das políticas
de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos Humanos, entre outras, com o objetivo
de “promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida”.
Para Niky Fabiancic, coordenador-residente da Organização das Nações Unidas (ONU) e representante-residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) no Brasil,
“ao oportunizar condições adequadas de desenvolvimento, o programa contribui para aumentar
as chances de aprendizagem e de inclusão de milhares de crianças”, num alinhamento direto
com a abordagem da Agenda 2030.2

Segundo Marlova Jovchelovitch Noleto, diretora e representante do escritório no Brasil da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), agência que
também apoia o programa, em um país com dimensões continentais como o nosso é essencial
1 B
 RASIL. Lei Federal no 13.257, de 8 de março de 2016. Diário Oficial da União, DF, 9 mar. 2016. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm>.
2 Na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (25-27 de setembro de 2015), os líderes de governos e de
Estado de 193 países adotaram a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que contém um conjunto de 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS buscam, entre outras coisas, assegurar os direitos humanos, acabar com a pobreza,
lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. Integrados
e indivisíveis, eles mesclam, de forma equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a
ambiental. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/06/Roteiro-para-a-Localizacao-dos-ODS.pdf>.

A transferência de renda,
acompanhada de um programa
que fortalece as capacidades
parentais, pode ter um impacto
muito significativo sobre as causas
estruturais da pobreza”
Cecilia Vaca Jones, diretora de Programas
da Fundação Bernard van Leer
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Maria Isabelle dos Santos
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Sara Melissa, de 7 meses,
brinca de jogar bolinha com
o pai, Cícero Barbosa, em
Pacatuba (SE). Com o apoio
da visitadora Maria Linaelte
Barbosa, ele diz que “teve o
entendimento” da importância
de conversar com a filha desde
a gravidez. “Fiquei emocionado
porque eu falava, ela mexia
na barriga”, lembra
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milhões de pessoas é
o público-alvo estimado do programa: 640 mil
gestantes, 3 milhões de
crianças de até 3 anos,
75 mil crianças de até 6 anos que recebem o BPC e 8,6
mil crianças de até 6 anos em instituições de acolhimento

a criação de políticas públicas que remetam ao desenvolvimento infantil e sobretudo à importância da família – pais
ou pessoas que cumprem o papel de cuidador principal da
criança. “O Criança Feliz acerta muito quando ressalta a
necessidade dos estímulos e atenção desde o útero até os
3 anos de idade e como isso impacta no desenvolvimento
cerebral e integral da criança por toda a vida”, diz ela.
No PCF, as famílias beneficiárias do Bolsa Família têm acompanhamento para suas crianças desde a gestação até os 3
anos de idade. Para as que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o atendimento ocorre até os 6 anos.
Apesar de o decreto3 prever também o apoio a crianças de
até 6 anos em situação de acolhimento ou em família substituta, em consulta realizada junto aos 26 estados e o Distrito
Federal para esta publicação, até junho de 2018 apenas o
município de Cruzeiro do Sul (AC) relatou atuar em uma instituição de acolhimento (saiba mais sobre o assunto na p. 208).
Ely Harasawa, secretária nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS), reconhece que o trabalho em instituições de
acolhimento de fato ainda não começou, por envolver uma
série de especificidades. “Segundo o Estatuto, as crianças
estão nos abrigos provisoriamente, para voltar para a família de origem ou para ir para adoção. As capacitações
têm que ser feitas para os educadores sociais no sentido
de trabalhar o desenvolvimento [das crianças], mas não
necessariamente o fortalecimento de vínculos”, explica.
Dirigido às populações mais vulneráveis, o Criança Feliz
traz um conhecimento que é importante para todos, acre3 Artigo 2, inciso 3 – “O Programa Criança Feliz atenderá gestantes, crianças de até 6
anos e suas famílias, e priorizará: III – Crianças de até 6 anos afastadas do convívio
familiar em razão da aplicação de medida de proteção prevista no art. 101, caput,
incisos VII e VIII, da Lei n0 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas famílias”.
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dita Marlova. “Quando fiquei grávida da minha filha, aos 39
anos, mesmo com graduação em Serviço Social, formação
em terapia de famílias e mestrado na área, tive que buscar
conhecimentos específicos sobre desenvolvimento infantil
e como estimular de maneira mais apropriada um bebê”,
relata. “Eu sabia como encontrar essas informações, mas
imagina as mães ou cuidadores que não tiveram as mesmas
oportunidades educacionais que eu: como eles podem ter
acesso a esse referencial?”, questiona. Segundo a representante da Unesco no Brasil, é muito importante que as políticas públicas olhem para a parentalidade, considerando o
fundamental papel do pai, da mãe e de outros cuidadores
principais. “Não é uma função apenas intuitiva”, acredita. “O
conhecimento específico é necessário e pode ser adquirido.
O Criança Feliz acerta quando proporciona essa oportunidade aos pais de famílias de baixa renda.”
Para Cecilia Vaca Jones, diretora de Programas da Fundação Bernard van Leer, parceira do MDS no Criança Feliz, a
maior inovação da iniciativa é justamente combinar o trabalho de acompanhamento das famílias vulneráveis com
os programas de transferência de renda (Bolsa Família e
BPC) – normalmente, os programas de parentalidade estão
associados ao sistema de educação e de saúde.
A especialista afirma que, embora os programas de transferência de renda tenham se consolidado como uma política de combate à pobreza, na realidade, no decorrer dos anos, constatou-se que eles sozinhos não conseguiram mudar ou atingir suas
causas estruturais. Para ela, o PCF, ao buscar melhorar o cuidado dado às crianças, é um movimento importante nesse sentido.
“A transferência de renda, acompanhada de um programa que
fortalece as capacidades parentais, pode ter um impacto muito
significativo sobre as causas estruturais da pobreza”, declara.

PILARES DO PROGRAMA
Além da intersetorialidade (saiba mais sobre o assunto nas
p. 88 e 89), um dos principais pilares do programa é a visita
domiciliar. Segundo Osmar Terra, ministro do Desenvolvimento Social na época da criação do Programa e autor da
Lei no 13.257/2016, que instituiu o Marco Legal da Primeira
Infância, a visita é um componente muito importante do PCF.
“No início, houve uma discussão sobre se se precisava mesmo
da visita domiciliar, se não poderia ser só palestra para as famílias”, lembra. De acordo com o ex-ministro, o fato de o PIM
ser baseado em visitas domiciliares mostrou que o modelo
era, sim, viável e poderia ser aplicado no Brasil todo. “O visitador convive com a família, vê os dramas que afligem aquela

família. As mães ficam muito mobilizadas. Tem lugar que o visitador vai e elas botam a melhor roupa que têm nelas e nas
crianças. Ele tem um papel, um impacto que vai muito além de
simplesmente passar uma informação para a família”, conta.
Na lógica do programa, o visitador é o ator que chega
mais próximo das famílias. Além do visitador, o programa
também conta com supervisores, que capacitam e acompanham o trabalho dos visitadores, e com os chamados
multiplicadores, que fazem a capacitação dos supervisores
(ver o perfil dos visitadores e supervisores na p. 95).
Dentro da proposta do Criança Feliz, também há comitês
gestores nas esferas da União, dos estados e municípios.
Quando atuam de forma eficiente e integrada, os comitês
de fato influenciam positivamente nos resultados, segundo
a coordenação da maioria dos estados. Em alguns estados,
como Ceará e Sergipe, há, inclusive, a preocupação em

qualificá-los. A ideia é levar informações sobre os programas dos governos estaduais em parceria com os municípios para que todos tenham conhecimento da rede, do seu
papel dentro dela e de como essa articulação pode de fato
acontecer. Na esfera nacional, a articulação com os outros
ministérios foi uma prioridade e, segundo Osmar Terra,
também “ajudou muito” na condução do programa (saiba
mais sobre o assunto no quadro das p. 88 e 89).
Coordenado pela Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do MDS, o Criança Feliz é implementado, na prática, pelos estados e municípios que têm
autonomia para decidir questões como o tipo de contratação que irão fazer, salário dos profissionais etc.
A autonomia da União, dos estados e dos municípios é uma
marca da organização político-administrativa do Brasil e,
segundo Halim Antonio Girade, secretário nacional de

Capacitação de gestores
“O Criança Feliz tem uma série de inovações que vão
servir como modelo para outros programas desse tipo”,
acredita Ricardo Paes de Barros, economista-chefe do
Instituto Ayrton Senna, professor titular do Insper e
com pós-doutorado pelo Centro de Pesquisa em Economia da Universidade de Chicago e pelo Centro de
Crescimento Econômico da Universidade de Yale.
Uma das principais inovações é o chamado Programa
de Formação em Planejamento para Implementação de
Políticas Públicas para o Desenvolvimento da Primeira
Infância. Desenvolvido pelo Insper, com apoio da Fundação Bernard van Leer, trata-se de um curso de capacitação de gestores do PCF. “Em vez de um terceiro implementar o programa, capacitamos as pessoas daquele
lugar para que elas sejam capazes de implementá-lo”,
explica Marcelo Schmidt Goffi Gomez, coordenador do
curso e especialista em Educação Executiva do Insper.
Segundo ele, o curso está estruturado de acordo com
as etapas de um projeto de consultoria e é composto
de quatro eixos de conteúdo. O primeiro é relacionado ao desenvolvimento da primeira infância, para que
os gestores entendam mais sobre esse assunto. Um segundo eixo é o de planejamento e implementação, que
engloba as ações que devem ser feitas, os desafios e

como os gestores estão lidando com eles. O terceiro
eixo é o de monitoramento e avaliação de políticas públicas e, por último, o de governança colaborativa e de
articulação institucional.
“Seguimos um processo de resolução de problemas”,
explica o professor do Insper e do curso David Kallás,
doutor em estratégia pela Escola de Administração de
Empresas de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas. “A
ideia é que os gestores aprendam fazendo. Mesclamos
momentos em que eles recebem conteúdo com os que
eles trabalham em grupo, compartilhando as experiências”, conta. Para Marcelo Gomez, o compartilhamento
ajuda na resolução do problema, cria motivação e fortalece o grupo. “O curso vai alimentando a prática e a
prática vai se alimentando dele”, acrescenta, destacando
que essa é uma das principais inovações do modelo.
O programa tem duração de cinco meses e intercala
atividades presenciais e a distância, com um acompanhamento individualizado via WhatsApp. As vagas
são distribuídas prioritariamente para concursados
das Secretarias, o que também gera, segundo o coordenador do curso, um efeito duradouro. “Para outros
projetos que eventualmente surjam, as pessoas que
estão lá já foram preparadas”, ressalta.
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Samylle Pereira, visitadora do PCF
de Juazeiro do Norte (CE)

Promoção do Desenvolvimento Humano de janeiro de
2017 a julho de 2018, também um ganho, em especial no
caso do programa. Segundo ele, a descentralização administrativa do Sistema Único de Assistência Social (Suas)
foi fundamental para que o programa ganhasse escala.
Niky Fabiancic concorda com ele e vai além. “O programa está baseado num desenho institucional que
contempla a integração de diversas políticas públicas
– como Saúde, Educação, Assistência Social e Cultura –
e a pactuação interfederativa”, observa. “Ou seja, além
de contribuir para o fortalecimento das redes de proteção e defesa de direitos, também fortalece o trabalho
em parceria entre os três entes federativos, o que pode
servir de modelo para estruturas federativas semelhantes”, acredita.
De acordo com Halim Girade, que também foi um dos
responsáveis pela concepção, implantação e implementação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
e do Saúde da Família no Brasil, a equipe nacional é
responsável por apoiar os estados e formular estratégias de treinamento. Os estados são encarregados da
implementação em sua área, além de ficarem respon-
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sáveis por iniciativas de conscientização, mobilização
e treinamento de supervisores e monitoramento. Já os
municípios se encarregam da implementação no nível
local, treinamento de visitadores, planejamento de visitas, supervisão do trabalho de campo e monitoramento
e avaliação das visitas. Para ele, um fator fundamental
para que o PCF acontecesse nos estados foi a existência de coordenações estaduais ”preparadas, capacitadas, competentes e compromissadas com a proposta”.
“Procuramos fazer uma coisa relativamente simples,
para poder colocar uma coluna vertebral no Marco
Legal”, explica Osmar Terra. O programa, segundo ele,
também é flexível. “O importante é ter o ‘pão’. O ‘recheio’ cada um coloca do jeito que quiser. O pão é o
Criança Feliz”, compara.
Na opinião de Cecilia Vaca Jones, essa flexibilidade possibilita que mais municípios implementem o programa.
“Uma coisa que eu gosto muito no Criança Feliz é que ele
foi bastante flexível, tratando não de impor um programa
e sim de apresentar um pacote básico para que possa chegar a todo o país. E se os municípios querem colocar mais
conteúdos, eles podem, o que é ótimo”, afirma.

DE PORTA EM PORTA

elaborado especificamente para o programa de visita domiciliar. “A versão utilizada no Brasil é a mesma já revisada
para a América Latina e o Caribe e tem como diferencial a
abordagem de direitos; e o fato de que não se aplica exclusivamente ao setor de saúde, o que projeta a metodologia
CDC para outros serviços e programas para crianças de 0 a
3 anos e [suas] famílias”, observa.

As visitas têm início após a caracterização e o diagnóstico do território por meio do Formulário de Caracterização
do Território. Em geral, duram de 40 minutos a uma hora
e são realizadas com periodicidade semanal, quinzenal e
mensal, dependendo do público. A metodologia usada é a
do Care for Child Development (CCD) ou Cuidados para o
Desenvolvimento da Criança (CDC), em português, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef).

A especialista também ressalta o foco mais amplo, que inclui, além da mãe, o pai e outros familiares/cuidadores; a
ênfase nos relacionamentos, caracterizada por ser afetiva,
protetora e amorosa, especialmente com crianças de maior
risco e com incapacidades; e a qualidade das interações,
que vão além da estimulação direta junto à criança. Além
disso, há, segundo ela, “a incorporação do CDC como parte
dos cuidados e apoio da resposta ao vírus zika; o destaque
da importância de melhorar os ambientes como espaço de
aprendizagem e inclusão; a vinculação do CDC com ações
voltadas à prevenção da violência sofrida durante o desenvolvimento da primeira infância; e o fortalecimento da capacidade e de ações para incorporar a metodologia nas políticas e programas nacionais, a exemplo do Criança Feliz”.

Segundo Cristina Albuquerque, chefe de Saúde, HIV/aids e
Desenvolvimento Infantil do Unicef no Brasil, o CDC é apenas
um dos importantes componentes da visita domiciliar, pois o
Criança Feliz agregou vários outros conteúdos, como a avaliação socioeconômica da família e do território. “A criança
está num ambiente domiciliar e numa comunidade. Só o CDC
não promove esse olhar mais ampliado”, diz ela. “Em geral,
são famílias com múltiplas vulnerabilidades. Os profissionais
também começaram a ter capacitações a partir da assistência
social de como olhar para essas famílias, as condições de habitação, as relações intrafamiliares”, destaca.

Questionada sobre quais as principais lições aprendidas do
programa brasileiro que podem ser úteis a outros países
para a implementação desse tipo de programa em larga
escala, Haydee destacou a descoberta de que a intervenção Care for Child Development é “potencializada ao ser
desenvolvida na visita domiciliar” (saiba mais sobre o método no Capítulo 2).

Haydee Padilla, coordenadora da Unidade de Família, Gênero e Curso de Vida da Representação da Organização
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde
(Opas/OMS) no Brasil, destaca que, para iniciar as visitas
domiciliares no país, foi necessária a preparação de um
módulo resumido da capacitação, incluído no conteúdo
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Para Isabel Guerrero, diretora da Imago Global Grassroots
e professora da Kennedy School em Harvard (EUA), a ação
dos visitadores, que vão até as casas para trabalhar com os
cuidadores, é uma fortaleza do Criança Feliz. “O programa
está usando gente da mesma comunidade para chegar às
famílias. Isso é muito forte e perdura no tempo”, afirma.
No entanto, segundo a especialista, para que esse trabalho
funcione, é fundamental dar muita atenção ao treinamento
dos profissionais, porque é comum haver uma grande rotatividade dos trabalhadores na linha de frente de programas
como o PCF. “É importante ter técnicos que possam multiplicar as informações e treinar e retreinar os visitadores ao
longo do tempo. E, em geral, os programas de parentalida-

de não dão tanta importância a isso, como vimos em outros
países, em que se subestima a importância do treinamento”,
relata. “No Criança Feliz isso me parece vital”, afirma.

COLABORAÇÃO ENTRE PROGRAMAS
Outra característica marcante do Programa Criança Feliz
é a busca pela atuação conjunta com outros programas
de parentalidade desenvolvidos no país, muitos dos quais
também utilizam a visita domiciliar em sua metodologia.
Entre os que já mantêm uma parceria com o PCF estão a
Pastoral da Criança, que atua em todo o país, o Primeira
Infância Melhor (PIM), no Rio Grande do Sul, o Família que
Acolhe, em Roraima, e o Primeira Infância Acreana.

Intersetorialidade na base
O Criança Feliz é resultado do esforço e da articulação entre
os setores sociais envolvidos com a proteção, o desenvolvimento e os direitos da primeira infância, e políticos que militam nesse campo. Marcado pela ação intersetorial da Assistência Social, da Saúde e da Educação, o programa conta
com a participação, em seu comitê gestor, de representantes
dessas três áreas, além de Cultura e Direitos Humanos.
A secretária nacional de Assistência Social, Maria do Carmo
Brant de Carvalho, afirma que o PCF personifica o entendimento da assistência social como direito, e não como favor,
assim como a saúde e a educação. Dessa forma, o PCF materializa a proteção social básica, ao assegurar os direitos e
o desenvolvimento das crianças das famílias em situação de
vulnerabilidade inscritas no Bolsa Família e no BPC.
O papel central que coube à Assistência Social no Criança Feliz, segundo ela, se deve “porque essa é uma política que tem
tudo a ver com a ideia de fortalecer a família, de fortalecer a
criança na família e com a família, e a família com o território
que habita”. A secretária enfatiza que é da natureza da política social articular as demais políticas e os grupos das comunidades, dos territórios, as organizações não governamentais
“no sentido de criar toda a infraestrutura social necessária
para melhorar a qualidade de vida dessa população sofrida”.
As estratégias de convivência entre os setores foram se estabelecendo com a prática, até que, em abril de 2018, as ações
de cada área foram estabelecidas pela Portaria Interministerial no 1. A portaria originou a segunda oficina de qualificação
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para os funcionários dos cinco ministérios envolvidos no programa – Desenvolvimento Social, Saúde, Cultura, Educação e
Direitos Humanos. A primeira havia ocorrido quando o programa começou de fato, em janeiro de 2017.
Tanto Thereza de Lamare, diretora do Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas (Dapes) do Ministério da
Saúde, responsável pela agenda do Criança Feliz na saúde,
como Carolina Velho, coordenadora-geral de Educação Infantil do Ministério da Educação e membro do comitê gestor
do programa entre abril de 2017 e setembro de 2018, destacam
a forte inserção dos setores que representam no Criança Feliz,
desde a concepção de atenção plena à saúde e ao desenvolvimento da criança, até a formação de pessoal e de material
para a efetivação do trabalho. Dessa forma, o comitê gestor
garante as ações intersetoriais e a cooperação entre as áreas
para que cheguem com esse perfil aos municípios.
Thereza de Lamare afirma que o objetivo é aproveitar todo o
potencial dessa criança, do seu desenvolvimento, e, quando um
problema é detectado, encaminhá-la para atendimento em
tempo oportuno. “Além de orientação às mães, no sentido de
não negligenciar questões básicas da criança, como vacinação,
alimentação, nutrição, e as próprias condições sociais que são
muito importantes para nós, os determinantes sociais interferem muito na saúde dessa família e dessa criança”, destaca.
Segundo Carolina Velho, a educação também converge
para esse olhar holístico à criança, sobretudo “quando
se compreende que o ato do cuidado das crianças, do

Ao trabalhar em colaboração, tomando o cuidado de dividir territórios e visitas para não haver sobreposição de
ações, os programas conseguem aumentar os recursos
disponíveis, o que permite ampliar o número de profissionais envolvidos, melhorar a integração entre as diferentes
áreas envolvidas no atendimento ao público-alvo, otimizar
a capacitação e, consequentemente, aumentar a quantidade de gestantes, crianças e famílias beneficiadas (saiba
mais sobre eles no Capítulo 3).

EXPANSÃO
Até 1o de junho de 2018, 2.689 dos 5.570 municípios brasileiros aderiram ao Criança Feliz. Desses, 2.083 municípios

cuidado da higiene, do cuidado alimentar, é um ato educacional”. A ex-coordenadora-geral assegura que essa
compreensão “é uma forma de qualificar os processos
educacionais”, reorganizando, a partir de 2009, inclusive
o processo de formação dos professores.

Essa é uma política que
tem tudo a ver com a ideia
de fortalecer a família, de
fortalecer a criança na família
e com a família, e a família
com o território que habita”
Maria do Carmo Brant de Carvalho,
secretária nacional
de Assistência Social

A diretora do Dapes aponta que o Criança Feliz deve, seguindo o conceito da integralidade da criança, estender os
preceitos presentes na estratégia global da saúde da mulher, da criança e do adolescente, criando oportunidades
também para os adolescentes e jovens. Essa não é uma
preocupação isolada. Segundo ela, em encontros com gestores municipais, a preocupação de avançar e articular as
demais áreas, como a da Justiça, é uma constante. Thereza
de Lamare ressalta ainda que o Criança Feliz é um pontapé fundamental na transformação da sociedade, mas é
necessário pensar os próximos passos. “A Saúde vai até um
limite. O que fazer quando o agente registra uma, duas, três

já tinham iniciado as visitas, atendendo, no total, 293.142
crianças (ver tabelas ao longo deste capítulo).
Como o programa foi implementado de forma tão rápida? Para Osmar Terra, há vários fatores que contribuíram nesse sentido. O curso internacional de Liderança
Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância,
com a Universidade Harvard e o Núcleo Ciência Pela
Infância, por exemplo, preparou o terreno para o Criança Feliz, criando, segundo ele, “uma massa crítica” de
parlamentares e de gestores públicos muito envolvidos
com a primeira infância. “Tanto é que aprovamos por
unanimidade o Marco Legal da Primeira Infância”, ressalta. “A questão da primeira infância conseguiu ocupar

agressões contra a mesma criança? É preciso, por exemplo,
tratar quem comete a agressão”, afirma.
Um desses passos é uma pesquisa, que será desenvolvida em
parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
sobre a utilização da caderneta de saúde da criança. A motivação veio da constatação de que os agentes de saúde não estão
utilizando a caderneta, revelando uma falha no acompanhamento do desenvolvimento das crianças. Trinta municípios foram selecionados para participar do levantamento, dos quais
quatro já aderiram ao PCF. Se esse cenário for comprovado,
os agentes de saúde receberão orientação para utilizar a caderneta e não se omitir nos encaminhamentos e instruções às
mães sobre o desenvolvimento infantil. A pesquisa então irá verificar a diferença na ação dos agentes de saúde antes e depois
dessa intervenção e nos municípios onde atua o Criança Feliz.
Maria do Carmo lembra que a sociedade civil ainda não tem
assento no comitê gestor, mas está presente nos conselhos
municipais de Assistência Social e nas discussões realizadas
com as comunidades, nos territórios. “É muito importante trabalhar com a população no território para que [as pessoas]
também valorizem o programa, para que também sejam sujeitos protetores das crianças pequenas”, alerta.
Apesar de considerar a tarefa de mobilização após as eleições de 2018 tão desafiadora quanto a de implantação e
expansão do PCF, a secretária nacional de Assistência Social acredita, assim como Thereza de Lamare e Carolina
Velho, que o programa não sofrerá descontinuidade. Todas
consideram que a rede envolvida na proteção e no desenvolvimento da primeira infância será capaz de assegurar a
continuidade do programa.
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um espaço que não tinha antes”, completa. O curso tem
sete anos e, até julho de 2018, contou com 369 participantes, no total.
Outro apoio importante para que o programa fosse implementado e ganhasse escala veio, segundo o ex-ministro, da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância.
“Como já tínhamos uma massa crítica de parlamentares,
nos apoiamos neles para chegar aos seus governadores.
Conversando com os governadores não é difícil convencer”, lembra. Como parte da estratégia de convencimento, o próprio Osmar Terra, então ministro, foi pessoalmente a alguns estados, como Sergipe, o primeiro a
iniciar as visitas, em julho de 2017.
Segundo o governador Belivaldo Chagas, que na época do lançamento do programa era vice-governador, o
ex-ministro proferiu uma palestra sobre a importância
do incentivo ao desenvolvimento integral na primeira
infância, “apresentando dados científicos comprobatórios”. Foram convidados para a palestra gestores da Assistência Social de todos os municípios.
Para Joan Lombardi, especialista internacional em desenvolvimento infantil e políticas sociais, vontade política é
essencial para garantir escala aos programas parentais.
“Basta olhar para Chile, Brasil e Colômbia”, diz ela. “Na
história de cada um desses programas, havia alguém em
posição de liderança que estava focado na primeira infância”, acrescenta.

Aila Emanuely do Nascimento
Silva com a mãe, Célia Feitoza,
e a visitadora do PCF, Adaiane
de Souza, em frente a sua casa
em Pau D’Arco (PA)

DESAFIOS
Apesar de o Criança Feliz ter se espalhado rapidamente, seu maior desafio hoje é “garantir a sua capilaridade,
expandindo-o para todos os estados e municípios”, avalia

Desistência baixa
Até 1o de junho de 2018, 189 municípios pediram desligamento do Criança Feliz. Segundo Tatiane
Roda, coordenadora do programa, houve um volume
de desistência maior no início. “Agora, o programa começou a se mostrar”, diz ela. “Muita gente que pediu
para desistir quis voltar”, revela a coordenadora, que
orienta que, nesse caso, os municípios façam um ofício
pedindo o retorno para o programa.
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Niky Fabiancic, coordenador-residente da ONU e representante-residente do Pnud no Brasil. Segundo o ministro
do Desenvolvimento Social Alberto Beltrame, o programa
Saúde da Família,4 por exemplo, levou 20 anos para chegar ao tamanho que tem hoje. “Começou a partir de experiências muito pequenas e demorou para escalar motivado pelos mesmos problemas que a gente enfrenta”,
compara, referindo-se a resistências de alguns setores.
No caso do Criança Feliz, outra barreira que dificulta a
expansão são as exigências para inclusão dos municípios
no programa. Em junho de 2018, dos 5.570 municípios
brasileiros, apenas 3.780 eram considerados “elegíveis”
4 S egundo o livro Memórias da saúde da família no Brasil (Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, 2010), “o
Programa Saúde da Família nasce, em dezembro de 1993, fundamentado em
algumas experiências municipais que já estavam em andamento no País”.

ao PCF. Ou seja, obedeciam aos critérios estabelecidos
para adesão, como ter ao menos um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) estruturado e, no mínimo,
140 indivíduos do público prioritário do programa.
Para que o PCF possa alcançar os resultados esperados,
será necessário “ampliar as possibilidades”, acredita Ely
Harasawa, secretária nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano. Segundo ela, muitos municípios pequenos não têm 140 indivíduos do Bolsa Família. “O secretário
de um município paulista, por exemplo, nos escreveu dizendo que gostaria de entrar [no programa], mas não tem
nem 100 indivíduos do Bolsa Família. Ele não é elegível,
mas gostaria de participar porque certamente tem famílias
vulneráveis no município dele”, explica. Uma das alterações que vem sendo analisadas é a ampliação da base do
público a ser beneficiado, incluindo os que estão no Cadas-

tro Único.5 “Ele é aproximadamente o dobro do cadastro
do Bolsa Família”, aponta a secretária.
“Às vezes, por uma diferença muito pequena de renda, você
tem uma casa com o Bolsa Família e outra do lado que está
vivendo no mesmo lugar, mais ou menos na mesma realidade, talvez com um pouco mais de renda, sem acesso ao programa”, relata o ministro Beltrame. Segundo ele, o Criança
Feliz já tem uma escala razoável que vai permitir flexibilizar
os critérios para atingir mais gente e mais rapidamente. O
ministro defende ainda a ampliação das metas dos municípios, que ficaram, de acordo com ele, “muito restritas”.

5 O
 Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro
Único) é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa
renda para acesso a serviços, programas e projetos municipais, estaduais
e/ou do governo federal.
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Segundo Ely Harasawa, o MDS vem estudando formas
de levar o programa para um maior número de pessoas, seja pela ampliação do número de municípios
atendidos, seja pela inclusão de um maior número de
pessoas nos municípios que já fizeram a adesão. “Muitas vezes, o município quis ser prudente e pactuou uma
meta muito abaixo do potencial que ele tem”, explica a
secretária. De acordo com ela, o município mais emblemático nesse sentido é São Paulo, que tem condições
de atender 300 mil crianças e gestantes e estabeleceu
5.400 como meta inicial. Salvador também tem, segundo ela, potencial para atender 2.500 crianças e gestantes e pactuou 200.
Todas as decisões relativas a novas regras de ampliação de
metas do Criança Feliz devem ser pactuadas na Comissão
Intergestores Tripartite (CIT) e no Conselho Nacional de Assistência Social (Cnas). Atualmente, municípios que atingirem 90% da meta podem ampliá-la em até 100%, o que, segundo Ely Harasawa, não é suficiente. “No caso de Salvador,

municípios brasileiros têm ao
menos um Centro de Referência de Assistência Social (Cras). No total, há 8.292 Cras, a
maioria deles nas regiões Sudeste e Nordeste, segundo
dados do Censo Suas/Cras 2017

que pactuou 200, se o município estiver quase perto disso,
pode duplicar e chegar nos 400, mas tem um potencial de
2.500. Vai levar dez anos para chegar lá”, exemplifica.
Enquanto isso não acontece, para agilizar a entrada de
novas crianças e gestantes no programa, municípios como
Parnaíba, no Piauí, e Barroso, em Minas Gerais, criaram
uma lista de espera para novos cadastros.

O desafio do financiamento
Em 2017, o orçamento do Programa Criança Feliz foi de cerca de
US$ 88 milhões (R$ 328,9 milhões). Em 2018, os recursos somaram por volta de US$ 143 milhões (R$ 530,8 milhões). Para 2019,
houve um corte na verba destinada ao programa – o Projeto de
Lei Orçamentária Anual (PLOA) encaminhado ao Congresso Nacional foi de cerca de US$ 101 milhões (R$ 377 milhões).*
O governo federal transfere recursos para os estados e o Distrito Federal por meio do Fundo Nacional de Assistência Social,
da seguinte forma: 30% dos recursos orçamentários disponíveis,
distribuídos igualmente entre todas as unidades da federação –
em 2018, o valor foi de R$ 240 mil –, e 70% dos valores restantes,
distribuídos de forma proporcional, de acordo com o número
de municípios elegíveis pelo PCF em cada estado (critério com
peso 2) e a quantidade de crianças e gestantes atendidas (peso
1) – sendo, em 2018, o valor mínimo de R$ 350 mil e o máximo,
de R$ 1,5 milhão. Cada município também recebe mensalmente R$ 75 (cerca de US$ 20)* por pessoa visitada, desde que se
cumpra a quantidade de visitas planejadas.
O uso dos valores recebidos pelos estados e municípios do
governo federal para a execução do PCF precisa seguir uma
*Para o cálculo dos valores foi utilizada a cotação do dólar em 25/10/18.
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série de regras. Primeiro, os recursos devem ser incorporados
nas leis orçamentárias estaduais e municipais, assim como os
de fonte própria, se for o caso. Depois, podem ser utilizados
somente para gastos específicos, como pagamento de servidor
público (comissionado, efetivo ou temporário) e estagiário de
nível superior que atue diretamente no PCF e esteja lotado no
órgão gestor da Política Nacional de Assistência Social (incluindo salários, gratificações e horas extras, entre outras formas);
realização de capacitações; compra de materiais de escritório
e materiais lúdicos e pedagógicos (brinquedos, livros infantis,
uniforme etc.); confecção de material informativo (fôlderes, painéis, cartazes); realização de eventos (seminários, palestras, oficinas); deslocamento das equipes técnicas (locação de veículos,
manutenção de veículos próprios, pagamento de passagens
para as atividades do PCF); aluguel de equipamentos (computadores, impressoras, telão, mobiliário); locação de imóveis
quando o órgão gestor não dispor de espaço físico próprio.
Para muitos municípios, o valor de financiamento é muito
baixo e a falta de flexibilidade no uso dos recursos federais
atrapalha (saiba mais sobre o assunto nos textos dos estados,
no decorrer deste capítulo). Sem recursos próprios, dispõem
de poucas possibilidades de investimento por parte do poder
público municipal. É o que ocorre na Bahia, segundo Neila

Um dos entraves para a ampliação no número de municípios participantes do PCF era o valor dos recursos
repassados pelo governo federal. De acordo com uma
pesquisa da Confederação Nacional de Municípios
(CNM)6 realizada no primeiro semestre de 2017 em
1.864 cidades que até então tinham aderido ao Criança Feliz, dos municípios que responderam sobre esse
tema, 78,4% disseram que a verba não cobria todos os
gastos do programa. Os gestores entrevistados relataram necessitar, em média, de R$ 9.200 extras para fechar as contas mensais, e que o financiamento era a
principal dificuldade para executar o PCF (saiba mais
sobre o tema no quadro abaixo). Esse também foi um
dos principais motivos dos pedidos de desligamento do
programa e uma das justificativas mais usadas para a
6 CNM

– Confederação Nacional de Municípios. O processo de implementação e
execução do Programa Criança Feliz. Assistência Social/Estudos Técnicos, set.
2017. Disponível em: <https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/
Estudo%20T%C3%A9cnico%20-%20Pesquisa%20de%20
implementa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Crian%C3%A7a%20Feliz_.pdf>.

Soledade, coordenadora do PCF no estado. Segundo ela, alguns municípios não conseguem atender às demandas do
programa. “Faltam veículos para deslocamento das equipes, assim como também falta mão de obra. Com isso, fica
difícil até identificar o público beneficiário, sem falar em
todo o trabalho a ser desenvolvido”, explica.
No entanto, apesar dos baixos valores, a maior parte dos municípios está conseguindo colocar em prática as ações do PCF.
É o caso de Jussara, em Goiás. “Teve gente que não acreditou
que a gente fosse conseguir colocar um programa na rua com
R$ 5 mil por mês, mas como eu sou da assistência social há
muito tempo, sabia que era um desafio possível”, conta Maurinete Santana, coordenadora do PCF no município.
Em relação ao pagamento dos visitadores e supervisores,
há uma grande variação entre os estados, relacionada tanto
à escolaridade mínima exigida para essas funções quanto
ao modelo de contratação.
Em geral, os visitadores com diploma de ensino médio
ganham um salário mínimo por uma jornada de 40 horas
semanais, como ocorre nos estados de Goiás, Rio Grande
do Norte, Maranhão, Paraíba, Pará e Tocantins. No entanto,
muitos municípios optam por contratar para a função estudantes universitários das áreas de educação e saúde, como
estagiários. Nesses casos, o valor pago pode ser mais baixo,

não adesão, tanto de estados como de municípios elegíveis (saiba mais sobre o assunto ao longo deste capítulo). Desde então, no entanto, o valor de repasse per
capita aumentou 50%, passando de R$ 50 para R$ 75.

CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE
Além da expansão, outro grande desafio do Criança Feliz é a capacitação e a educação permanente. Segundo
a assistente social Tatiane Roda, coordenadora do PCF
no MDS, duas capacitações fazem parte do processo de
formação inicial do programa.
A primeira é uma capacitação no Guia para Visita Domiciliar. A outra é mais focada no método CDC. Cada uma
delas dura uma semana, com carga horária de 40 horas.
“A primeira é mais um bê-á-bá como o programa tem que
acontecer”, explica Tatiane. “Fazemos a rotina da visita,
como preparar antes, como os supervisores devem se colocar com a equipe de visitadores, quais são as obrigações do

já que a carga horária também é menor. Em Caruaru (PE), por
exemplo, os estagiários recebem uma ajuda de custo de R$
650 por 6 horas diárias de trabalho; em Cruzeiro do Sul (AC),
ganham R$ 762 pela mesma jornada. Por outro lado, há municípios que pagam mais de R$ 1 mil para visitadores – é o caso
de Itaperuna (RJ), onde esses profissionais recebem R$ 1.452
por 40 horas semanais, e de Corumbá (MS) e Itacoatiara (AM),
que pagam R$ 1.200.**
O salário dos supervisores é, em geral, mais alto que o dos
visitadores em razão da exigência de todos terem nível superior. Mas também são encontradas grandes diferenças
entre os estados, algumas vezes relacionadas com a carga
horária a ser cumprida. Enquanto nos municípios da Paraíba,
em geral, os supervisores ganham R$ 1 mil por uma jornada
de 20 horas semanais, no município de Itaperuna (RJ), o salário chega a R$ 3.630 por 40 horas semanais de trabalho. No
entanto, de forma geral os valores pagos aos supervisores
ficam entre R$ 2 mil (Maranhão) e R$ 2.800 (Alagoas).**
Nos municípios onde os salários são mais baixos, o PCF sofre com
a rotatividade dos profissionais. “Os meninos deixam o trabalho
assim que recebem oferta melhor, às vezes R$ 50 a mais”, relata
Maria Cristina Duarte de Oliveira, diretora de Política de Assistência Social do Acre e coordenadora estadual do programa.
** Valores apurados entre maio e junho de 2018.
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supervisor e do visitador”, explica. Já a capacitação no método inclui, segundo ela, questões como o fortalecimento
de vínculo, o brincar e como incentivar a brincadeira para
o desenvolvimento integral da criança
Em geral, o MDS capacita os multiplicadores dos estados e
estes últimos capacitam os supervisores de todos os municípios que aderiram ao programa. Depois, os supervisores
capacitam os visitadores.
A dificuldade não está na capacitação em si, mas sim na frequência com que ela precisa ser feita por conta da rotatividade
de profissionais. “Sai governo, entra governo, muda secretário,
acaba com a equipe e temos que capacitar novos multiplicadores”, conta Tatiane Roda. O processo é ainda mais complicado
em municípios que aderiram ao programa independentemente do estado. Casos como os de Santa Catarina, Paraná e Minas
Gerais, que têm dezenas de cidades implementando o Criança
Feliz (saiba mais sobre eles nos textos ao longo do capítulo) por
conta própria. “Nesses casos, o ministério faz as capacitações e
monitora depois o trabalho”, esclarece a coordenadora.
Para essas capacitações, o MDS costumava pedir “emprestados” multiplicadores dos estados. Como nem sempre eles estão disponíveis, em junho de 2018 estava sendo formado um
grande grupo de multiplicadores, contratados por meio de
consultorias com organismos internacionais, como a Unesco.
A ausência do estado impacta bastante no processo. Teófilo
Otoni (MG), por exemplo, aderiu ao programa em janeiro de
2017, mas a primeira capacitação só ocorreu em setembro. O
município é uma das 262 cidades de Minas Gerais que, até 1o
de junho de 2018, estavam implementando o Criança Feliz.

Nesses municípios, em especial, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp vem sendo usado como ferramenta de troca de comunicação e tira-dúvidas (saiba
mais sobre o assunto nas experiências abordadas ao longo deste capítulo). “Em toda a capacitação é criado um
grupo de WhatsApp”, esclarece a coordenadora do PCF.
Segundo ela, cinco consultores acompanham o trabalho
nos municípios mineiros, cada um deles fica com uma região. Com o aplicativo, dúvidas sobre como utilizar os recursos, organizar as visitas ou mesmo fazer um plano de
ação são respondidas em tempo real. “É um grupo para
cada consultor. Eles fazem esse monitoramento, de estar
mais próximos. Às vezes, o problema de um é de quase
todos”, afirma Tatiane.
De acordo com Ely Harasawa, esse apoio tem sido fundamental. “Recebíamos pelo menos umas dez ligações diferentes de Minas Gerais. Dessa forma, conseguimos dar
mais assistência aos municípios”, diz. A secretária também
conta que formou um grupo nacional de multiplicadores
que servirá como referência para determinados temas,
como o prontuário do Suas ou a metodologia CDC. “É uma
forma de fazer esse conhecimento escalar”, acredita.
Para ela, a educação permanente é outra demanda que
precisa ser levada em conta. “Estivemos até agora muito
preocupados na implementação do programa, mas precisamos continuar essa formação. Se você não estiver trabalhando isso, o programa vai até um ponto e para”, afirma.
Em Jundiaí (SP), os visitadores participam de atividades de
treinamento e reciclagem todo mês. Já no Mato Grosso do
Sul, as capacitações do programa foram incluídas na grade

Para a formação desses acadêmicos,
a participação no PCF/PIM permite um
campo riquíssimo de aprendizado, porque
eles têm a oportunidade de ter contato
com uma experiência que talvez não
tivessem nem na vida profissional. Para as
famílias também é muito enriquecedor”
Michele Galvão da Silva, coordenadora
do PIM em Viamão (RS)
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O perfil dos profissionais
As diretrizes do Programa Criança Feliz determinam
que os visitadores devem ter, no mínimo, formação
de nível médio e os supervisores, de nível superior,
preferencialmente nas áreas de Psicologia, Serviço
Social, Pedagogia, Terapia Ocupacional. Cumpridos
esses parâmetros, os estados e municípios podem estabelecer seus próprios critérios de seleção de acordo com a realidade local.
A maioria dos municípios trabalha com profissionais
de nível médio ou estagiários de cursos universitários.
No município de Cruzeiro do Sul (AC), por exemplo, os
visitadores são estagiários do curso de Pedagogia da
Universidade Federal do Acre (Ufac), por causa dos
conhecimentos relacionados ao desenvolvimento infantil adquiridos nessa área. Já Pernambuco optou por
contratar estagiários universitários das áreas de Pedagogia, Serviço Social e Psicologia.
“Resolvemos contratar estagiários justamente porque
eles estão nesta construção do conhecimento na academia. A gente queria proporcionar tanto para eles
quanto para as famílias esta interação entre o saber
acadêmico e a prática nos territórios. Isso tem sido
muito gratificante, porque as famílias têm de fato reconhecido esse trabalho dos estagiários, e [estes] têm
dado esse relato de que têm crescido muito com a experiência”, ressalta a coordenadora do PCF no município pernambucano de Caruaru, Daniela Braga.
Sua visão é compartilhada por Michele Galvão da
Silva, coordenadora do PIM em Viamão (RS). “Para
a formação desses acadêmicos, a participação no
PCF/PIM permite um campo riquíssimo de aprendizado, porque eles têm a oportunidade de ter contato com uma experiência que talvez não tivessem
nem na vida profissional. Para as famílias também
é muito enriquecedor, porque elas contam com o
olhar de fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes
sociais, psicólogos, todos em processo de formação”, comenta.
No Espírito Santo, a maioria dos municípios também trabalha com estagiários universitários. Uma
exceção é Montanha, onde a equipe de visitadores
é inteiramente formada por profissionais já formados de nível superior, assim como os supervisores.

O mesmo acontece em Teresina (PI). O Amapá, por
sua vez, tem como exigência, além da titulação
mínima definida pelo MDS, que os profissionais tenham experiência prévia de trabalho com crianças
na primeira infância e com famílias em situação de
vulnerabilidade social.
Em relação ao regime de contratação estabelecido
para visitadores e supervisores, a variedade de arranjos também é grande. Além do formato de estágio,
também é bastante comum que os municípios utilizem o sistema de cargos comissionados, como Roraima, que precisar lidar com a falta de recursos e as
limitações com gastos de pessoal impostas pela Lei
de Responsabilidade Fiscal, segundo Ilnara da Silva
Trajano, coordenadora do PCF no estado.
No Amazonas, que apresenta o mesmo problema, os
municípios recorreram a outras estratégias. “Alguns,
que estavam no limite ainda lançaram mão de editais
e contratos”, diz Lilian da Silva Gomes Melo, coordenadora estadual do Criança Feliz. “Os que não puderam fazer isso deslocaram funcionários de outras
áreas”, esclarece. É o que também foi feito em grande
parte dos municípios de São Paulo.
No Distrito Federal, optou-se por contratar uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscip) para a gestão da equipe de supervisores e
visitadores. Uma exceção no país é o Pará, onde, na
grande maioria dos municípios, a equipe do programa é concursada.
O que esses regimes têm em comum é a duração limitada dos contratos de trabalho, que, na maioria
dos casos, são válidos por até dois anos. Esse aspecto é considerado ruim pela maior parte dos coordenadores do PCF nos estados, porque, assim como os
baixos salários, estimula a rotatividade e prejudica
a capacitação das equipes. “Quando a gente encerra
o processo de formação, três ou quatro meses depois, quando o município já está em fase de registro
de visita, o supervisor é substituído. E mais uma vez
a gente tem de reiniciar o processo de formação de
outro supervisor que já está com a equipe de visitadores atuando”, relata Arabella Mendonça, uma das
quatro multiplicadoras de Alagoas.
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Eliana dos Santos e o filho Lucas Ravelly, de 1 ano e 8 meses, recebem a visitadora Brena Souza
na comunidade quilombola Passagem Comprida, em Bom Jesus (RN)

permanente da Escola Estadual Mariluce Bittar, em Campo
Grande, a primeira do país voltada exclusivamente para
profissionais do Suas (saiba mais sobre o assunto no texto
da p. 184) e são apontadas como um dos motivos da rápida
escala do programa no Estado.
Segundo o ministro Alberto Beltrame, uma das ideias que
está sendo discutida para o futuro é a inclusão de uma cadeira de desenvolvimento infantil obrigatória em cursos
relacionados à Saúde e Assistência Social, como Serviço
Social, Pedagogia e Enfermagem. “Além de aumentar a
massa crítica de visitadores, isso vai qualificar com certeza os que já estão em campo”, acredita.

A Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) está lançando uma série de ações para estimular suas associadas a aderir à pauta da primeira
infância. Uma delas é disponibilizar uma disciplina a
respeito do tema, que será optativa e de livre adesão
das universidades conveniadas.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O monitoramento é um dos maiores desafios do Criança
Feliz e de outros programas de parentalidade da América Latina (saiba mais sobre o assunto no Capítulo 2). No
Brasil, segundo a opinião da maioria dos coordenadores

A ideia é que possamos ter
um sistema de indicadores-chave,
que nos sinalize riscos
e pontos de atenção”
Ely Harasawa, secretária nacional
de Promoção do Desenvolvimento Humano
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Outra preocupação recorrente dos gestores é em relação
ao monitoramento de dados do desenvolvimento da criança. Apesar de as informações serem preenchidas pelos municípios, elas não vão para o prontuário eletrônico. “Usamos o prontuário Suas e lá não tem essas especificidades.
Para fazer essas entradas, precisaríamos de outro prontuário, específico do programa”, explica a coordenadora. De
acordo com Maria do Carmo Brant de Carvalho, secretária nacional da Assistência Social, o prontuário permite o
registro das visitas domiciliares e também os encaminhamentos realizados pelas equipes da Assistência Social para
atender às necessidades identificadas na família.

estaduais do PCF ouvidos para esta publicação, o monitoramento está aquém do ideal (saiba mais sobre o assunto
e iniciativas de sucesso ao longo deste capítulo). “Nesse
primeiro momento, estávamos muito voltados para a formação”, reconhece Tatiane Roda.
E o monitoramento do processo é fundamental, já que
possibilita identificar os principais componentes determinantes para o sucesso do programa e acompanhá-los
para garantir sua implementação com qualidade. É preciso avaliar, por exemplo, se o perfil do supervisor e visitadores contratados é adequado, se o conteúdo e a metodologia foram incorporados pelo visitador, se as supervisões
estão sendo feitas com qualidade, se o comitê gestor está
funcionando adequadamente, entre outros aspectos.

Enquanto os ajustes no sistema do PCF não são feitos, para
medir o impacto efetivo do programa sobre o desenvolvimento das crianças teve início em junho de 2018 uma
avaliação conduzida pela equipe central do programa
de pós-graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), coordenada pelo médico epidemiologista e professor Cesar Victora, e a participação de
coordenadores estaduais7 em São Paulo, Pará, Bahia, Ceará, Goiás e Pernambuco. O estudo, feito com base em questionários e instrumentos padronizados para os objetivos do

Nos municípios que aderiram ao programa independentemente do estado, o desafio é ainda maior. Desses, segundo
a coordenação do programa, apenas as cidades mineiras
começaram a fazer esse tipo de acompanhamento, por
meio de visitas em campo de consultores da Unesco.
Segundo Ely Harasawa, o sistema de monitoramento existente ainda é muito quantitativo, com resultados numéricos. “A ideia é que possamos ter um sistema de indicadores-chave, que nos sinalize riscos e pontos de atenção”,
avalia, explicando que esse sistema está sendo desenvolvido pelo MDS em conjunto com o Insper. “O que nos
preocupa agora é como podemos fazer o monitoramento
da qualidade também”, diz ela.

7 A
 equipe central da Universidade Federal de Pelotas é formada pelo
coordenador Cesar Victora, pelos pesquisadores Iná Santos e Tiago Munhoz
e pelos colaboradores Caroline Bortolotto, Cauane Blumenberg, Mariana
Haertel e Raquel Barcelos. Os coordenadores estaduais são: Alicia Matijasevich
(Universidade de São Paulo), Hernane Santos Júnior (Universidade Federal
do Oeste do Pará), Letícia Marques (Universidade Federal da Bahia), Luciano
Correia (Universidade Federal do Ceará), Marta Rovery (Universidade Federal de
Goiás) e Pedro Lira (Universidade Federal de Pernambuco).
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Em Santa Cruz do Piauí (PI), o Criança Feliz tem uma sala dentro do Cras

PCF, será realizado em 30 municípios desses seis estados
e pretende avaliar características demográficas, socioeconômicas, comportamentais e cognitivas das mães e cuidadores; aspectos de desenvolvimento, cuidados e neurodesenvolvimento das crianças; e particularidades das visitas
domiciliares e da interação parental.

Um deles é a capacidade de gestão e execução de políticas públicas e programas como o PCF, que varia muito entre os municípios. “A qualidade do programa está
diretamente relacionada à capacidade de viabilizar no
âmbito municipal e individual as intervenções e atividades previstas”, diz o pesquisador.

A primeira etapa do trabalho foi a realização de visitas
pré-campo. Já a coleta dos dados começou a ser feita
em agosto na Bahia, com conclusão prevista para novembro. Porém, os resultados finais somente serão disponibilizados três anos mais tarde, segundo Victora. “O
efeito da estimulação é cumulativo e precisa ser continuado por dois a três anos até poder ser evidenciado”,
explica. “[Por isso] é importante que o programa seja
continuado para permitir uma avaliação adequada de
seus efeitos”, completa o médico.

RESULTADOS

De acordo com Tiago Munhoz, pesquisador que faz parte da equipe da UFPel, a finalidade da avaliação é responder se o programa atingiu seus objetivos e indicar
quais as dificuldades relacionadas à sua implementação. “Partindo deste diagnóstico, é possível estabelecer
metas e estratégias de adequação do programa, caso
necessário”, afirma. Segundo ele, a vantagem de avaliar
o programa desde o início é conseguir identificar logo
os fatores que interferem na efetividade do programa.
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“O Criança Feliz é inovador e foi desenhado já tendo em
consideração boas práticas nacionais e internacionais”,
avalia Niky Fabiancic, coordenador-residente da ONU e
representante-residente do Pnud no Brasil, que destaca o
“diálogo que [o programa] promove entre diversas áreas,
relacionando-se diretamente aos ODS [Objetivos de Desenvolvimento Sustentável], em favor do aumento do capital social do país e da promoção da inclusão”. Segundo ele,
os resultados do programa no Brasil poderão implicar em
impactos positivos na erradicação da pobreza e na superação das desigualdades.
Apesar de ainda não terem sido avaliados, os coordenadores observam impactos visíveis na área da Assistência
Social (saiba mais sobre o assunto nas iniciativas mostradas ao longo deste capítulo). A maioria das coordenações
estaduais do programa relata aumento na frequência dos
Cras, que têm um papel fundamental no desenho do pro-

grama. Em geral, o Criança Feliz se integrou e reforçou
serviços que já existiam nesses centros.
“A assistência social se fortalece e se destaca enquanto uma política pública fundamental e universal, para
quem dela necessite”, acredita Cristina Albuquerque, do
Unicef, que vê como principal ganho do Criança Feliz a
inclusão da família de modo geral, com um olhar intersetorial, e o foco na criança. “O direito não só à sobrevivência, mas ao desenvolvimento pleno”, enfatiza. Para
Maria do Carmo Brant de Carvalho, secretária nacional
de Assistência Social do MDS, quem sai ganhando é mesmo o próprio Suas, que tem uma maior visibilidade e
aprofunda o seu papel junto à família.
“É uma grande oportunidade de a assistência sair intramuros e ir ao encontro das famílias”, acredita Halim Girade. Segundo ele, o grande salto de qualidade da Saúde,
por exemplo, aconteceu quando o agente comunitário e,
depois, a equipe de saúde da família foram às ruas, na
década de 1990, e começaram a fazer a promoção da
saúde e a prevenção de doenças nas casas.
Mesmo não sendo um de seus objetivos, o Criança Feliz
também vem identificando crianças fora da escola. “Isso
acaba tendo algum reflexo no cumprimento de condicionalidades do Bolsa Família, como a frequência escolar”,
aponta o ministro Beltrame. Para Carolina Velho, coordenadora-geral de Educação Infantil do Ministério da Educação e membro do comitê gestor do programa entre abril
de 2017 e setembro de 2018, ainda não é possível detectar
como o programa impacta na demanda por creches, por
exemplo, mas reconhece que ele também faz uma “busca
ativa” pelo serviço uma vez que muitas famílias passam a
conhecer esse direito a partir dos visitadores do PCF.
Tatiane Roda, coordenadora do PCF, acredita, no entanto, que o maior impacto do programa é percebido dentro
das casas, nas famílias, e se emociona ao contar o caso de
uma criança autista. “A mãe disse que, antes, tinha vergonha do menino porque ele gritava. Hoje, sente orgulho,
pois ele é muito especial, inteligente. O garoto tinha 5
anos e vi o quanto ela tinha descoberto o filho dela a partir das visitas”, destaca.

CONTINUIDADE
No Brasil, o programa PIM é o exemplo mais emblemático
de continuidade de uma política pública de primeira infância. Nos últimos 15 anos, o PIM passou por quatro governos.

Raio X do programa
CRIANÇA FELIZ
Ano de
Implementação
Objetivos

2016
 romover o desenvolvimento humano a partir do
P
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
 olaborar no exercício da parentalidade,
C
fortalecendo os vínculos e o papel das
famílias para o desempenho da função de
cuidado, proteção e educação das crianças

Público-alvo

 estantes, crianças de até 3 anos
G
e suas famílias beneficiárias
do Programa Bolsa Família
 rianças de até 6 anos beneficiárias
C
do Benefício de Prestação Continuada
(BPC) e suas famílias
 rianças de até 6 anos afastadas do convívio
C
familiar em razão da aplicação de medida
protetiva prevista no Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA)

Responsável

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS)

Intersetorialidade Sim – MDS e ministérios da Saúde, Educação,
Cultura e Direitos Humanos, governos dos
estados e dos municípios e organizações da
sociedade civil

Metodologia

Visitas domiciliares semanais ou quinzenais,
após caracterização e diagnóstico do território,
com o objetivo de fortalecer os vínculos e as
competências da família para o cuidado das
crianças e promover o desenvolvimento infantil.
Em alguns locais, são realizados encontros
coletivos quinzenais ou mensais

Perfil
do visitador

Profissionais de nível médio ou superior
que integram as categorias profissionais do
Suas e supervisionados por profissionais de
nível superior, vinculados ao Cras de referência
e capacitados na metodologia
das vistas domiciliares

Capacitação

O MDS capacita os multiplicadores do PCF
nos estados; estes fazem a capacitação
dos supervisores, que, por sua vez, capacitam
e acompanham o trabalho dos visitadores.
Há duas capacitações iniciais, depois
são feitas de acordo com a necessidade
dos estados e municípios

Rotatividade

Alta

Custo por
família/mês

R$ 75 por pessoa visitada

Alcance

Adesão de 2.689 dos 5.570 municípios
brasileiros. Desse total, 2.083 já tinham iniciado
as visitas, atendendo 293.142 pessoas, segundo
dados de 1/6/2018
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“Começou no governo do PMDB, depois foi para o governo
do PSDB, PT e depois voltou para o PMDB. Todos mantiveram inclusive o nome do programa”, lembra Osmar Terra.
Segundo ele, a própria existência do Marco Legal da Primeira Infância deve ajudar na continuidade do PCF. “Temos muito claro que as visitas domiciliares são uma das
partes do Marco Legal da Primeira Infância, assim como
o brincar e a ampliação da licença paternidade, entre outros”, reconhece Miriam Pragita, secretária-executiva da
Rede Nacional Primeira Infância.

Além da Rede, a Frente Parlamentar Mista da Primeira
Infância também tem um papel relevante nesse sentido.
Composta por 14 senadores e 199 deputados de diferentes partidos políticos, a Frente, segundo o seu coordenador, senador José Medeiros (MT), “tem feito uma cobrança muito incisiva no Ministério do Planejamento para que
[ele] possa destinar mais recursos para o programa”. O
senador acredita que a verba para sustentar o Criança Feliz deveria, inclusive, constar dos gastos obrigatórios da
União. “Não queremos um voo de galinha”, diz. “Quere-

Evolução do programa no Brasil
O PCF escalou rapidamente no país. Em menos de um
1.685
Municípios

ano, o número de municípios que iniciaram as visitas
domiciliares passou de 69 para 2.083

1.789
Municípios

1.472
Municípios

978
Municípios

441
Municípios

69
Municípios

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

2017
Fonte: Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano. Dados de 1 de junho de 2018.
o
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Novembro

Dezembro

mos uma coisa perene, sustentável, que não fique rotulado como um programa de governo”, completa.

tão da criança é maior que política partidária”, avalia o
ex-secretário, citando Piauí, Ceará e Acre.

Para Halim Girade, que participou da implementação
do programa, já começam a aparecer sinais de que o
Criança Feliz está caminhando para ser uma política de
Estado. “Mesmo com a questão ideológica bem presente, e muitas vezes dificultando a implantação do programa, os estados que mais avançaram são os que não
estão na base do governo, pois entenderam que a ques-

Nas próximas páginas, há informações sobre a implementação do programa no Brasil todo. Treze estados foram visitados in loco entre maio e junho de 2018 e estão em destaque
ao longo do capítulo nos chamados estudos de caso. Em
cada um deles um pouco da história do Criança Feliz.

1.892
Municípios

1.917
Municípios

Janeiro

Fevereiro

1.977
Municípios

Março

2.030
Municípios

Abril

2.083
Municípios

Maio

2018
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Região Nordeste
Os estados da região Nordeste foram um campo fértil para a expansão do Criança Feliz. Alguns já
tinham políticas específicas voltadas para a saúde materna e a primeira infância e viram ganhos
em incorporar o novo programa às suas iniciativas, para ampliar o atendimento, como Ceará, Pernambuco e Alagoas. Os que não têm estão buscando capacitar os comitês gestores locais do PCF
para fortalecer a rede de assistência já existente nos estados e municípios e incentivar o trabalho
intersetorial, como Sergipe e Bahia.

BAHIA

O

Criança Feliz teve início na Bahia em meados de 2017, logo quando foi implantado
pelo governo federal. Do total de municípios
baianos elegíveis, 351 fizeram sua adesão ao programa, mas, recentemente, 13 deixaram de participar. Esses dados preocupam um pouco a atual
coordenadora estadual do PCF, Neila Soledade.

o apoio dos municípios conseguimos trabalhar
melhor, orientando de forma mais apropriada as
pessoas envolvidas com o programa. Dessa forma,
a tendência, naturalmente, é de que o PCF avance
nessas localidades um pouco mais”, afirma.

Os municípios que não aceitaram a adesão e os
que saíram do PCF alegam que o valor de financiamento é muito baixo. Sem recursos próprios,
dispõem de poucas possibilidades de investimento por parte do poder público municipal. Em
contrapartida, alguns municípios se destacam
justamente por contarem com gestores comprometidos com a causa da primeira infância. Dessa
forma, com uma visão mais ampla da questão
social, o poder público municipal investe no PCF
recursos próprios nessas localidades, segundo
Neila. Entre eles estão Belmonte e Una. Nesses
municípios, são oferecidas capacitações além
das que o estado subsidia.

Em Belmonte, o atendimento do PCF abrange
150 pessoas. Cinco visitadores se dividem para
fazer os atendimentos, que são supervisionados
por Raí Silva da Cruz. Como diferencial no município, a equipe do PCF criou um projeto de leitura, envolvendo as famílias. Segundo Raí, tem
sido um estímulo a mais no fortalecimento dos
vínculos entre as crianças e seus cuidadores.

O PCF obtém os melhores resultados onde o sistema de monitoramento do trabalho é também bem
estruturado, segundo Neila. “Essa atividade compete ao estado, mas quando podemos contar com
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LEITURA PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

Recentemente, o PCF recebeu livros da Fundação
Itaú Social para incentivo à leitura. A Secretaria de
Educação do município aproveitou a oportunidade
e ofereceu no Cras uma palestra para os cuidadores das crianças sobre a importância da leitura no
desenvolvimento infantil. As pessoas que foram
à palestra receberam alguns livros. Para os que
não foram, os visitadores têm levado livros a cada
visita. O Cras montou ainda uma pequena sala
de leitura com os livros para crianças, adultos e

adolescentes. O acervo fica à disposição de quem
quiser consultar. Nas visitas, isso também é incentivado.

psicólogo, pedagogo, educadores, o que assegura um olhar mais ampliado para as questões
sociais que enfrentamos”, ressalta.

Apesar das dificuldades, Raí diz que o PCF tem
feito muito pelo município. “Vejo que melhorou
o entendimento das famílias em relação à importância do vínculo com as crianças, à procura
por saúde e educação. Já encaminhamos muitas
para creche e também para o atendimento médico”, conta o supervisor. No entanto, segundo ele,
a cidade enfrenta um problema sério: a falta de
atendimento médico especializado. “Não temos
pediatra aqui. Se há necessidade de consultar um,
é preciso que a criança se desloque. Isso tem um
custo, é um complicador para nós”, relata.

PARCERIA COM O PAIF FAZ DIFERENÇA

Raí aponta que o fato de o secretário de Assistência Social ser muito preocupado com o
atendimento da população também faz toda
diferença. “Ele dá muita autonomia para o comitê gestor resolver os problemas. Está ciente da
necessidade de ampliar a meta de atendimento
e tem buscado alocar mais verbas para isso”, diz.
Outro ponto positivo é que o programa procura
sempre trabalhar de forma intersetorial, dialogando com a saúde, educação e cultura. “Não
ficamos somente no âmbito assistencial e isso
é muito importante. Contamos no comitê com

Em Una, o PCF está sob a supervisão de Tássio Oliveira Rios. Ele conta que o plano de ação do programa no município foi elaborado desde o início
pelo comitê gestor, composto por representantes
da assistência social, educação, saúde, cultura e
por um representante do Bolsa Família. “Como há
participação de todos, isso facilita nosso trabalho.
Temos conseguido colocar as ações planejadas em
prática conforme organizamos desde o início”, diz.
Ao todo, entre crianças e gestantes, são 150 pessoas
atendidas. Segundo o supervisor, o PCF facilitou o
acesso às políticas públicas de pessoas que contavam com pouco atendimento, especialmente na
saúde e educação. “Aqui interagimos muito com o
Paif [Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família], cuja equipe funciona dentro do Cras, onde
está alocado o PCF. Isso tem sido muito importante. A equipe do PCF faz sua parte, o Paif entra com
o acompanhamento e media o acesso às políticas
públicas. Já conseguimos vagas em creche dessa
maneira e acompanhamento na pasta da saúde de
muitas gestantes e crianças“, afirma Tássio.

Municípios que registraram visitas (BA)
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Fonte: Natália Silva, assessora de monitoramento da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH), do Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS). Dados de 10 de junho de 2018, com informações consolidadas até 31 de maio.*Total de municípios do estado.
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“Você tem conversado
com o bebê?”, pergunta
a visitadora Lecy Dantas
Matias a Maria Luana
Oliveira dos Santos, de
19 anos, uma das seis
gestantes atendidas pelo
Criança Feliz em Pacatuba
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SERGIPE
Por Andréia Peres*

A

os 19 anos, Maria Luana Oliveira dos Santos está grávida do segundo filho. Mora no
quintal da casa da mãe, num barraco de madeira escuro e úmido, coberto por lona e plásticos
amarelo e preto. Não sabe ler nem escrever.
Estudou até a primeira série e, hoje, é dona de
casa e vive do Bolsa Família, com o marido, André Santos Cruz, de 21 anos, que não tem emprego fixo, “descarrega caminhão, quando dá”, e o
filho, Samuel de Oliveira Cruz, de 4 anos.
Luana é uma das seis gestantes atendidas pelo
Criança Feliz em Pacatuba, Sergipe, o primeiro
município a iniciar as visitas do programa. Com
uma população estimada em 14.347 habitantes
(IBGE, 2018), Pacatuba é uma das cidades com um
dos mais altos índices de pobreza do Brasil: 58,2%
da população tem rendimento nominal mensal
per capita de até meio salário mínimo e apenas 8,7%
das casas têm esgotamento sanitário adequado.
“Você tem conversado com o bebê?”, pergunta a
visitadora Lecy Dantas Matias, depois de questionar como ela está se sentindo. Luana balança a
cabeça em sinal afirmativo. Antes das visitas, ela
diz que não sabia que tinha que “conversar com
o bebê dentro da barriga”. Agora, até “canta umas
musiquinhas para ele”. Questionada sobre o que
o programa despertou nela, responde rápido.
“Que ele [o filho] pode ter um futuro bom.”

de Luana. “Vimos muitas coisas que chocam a gente”, desabafa, reconhecendo que “sempre conversa
com a psicóloga devido a esses casos”.
Em geral, esse tipo de apoio vem sendo realizado
informalmente em alguns municípios pela equipe técnica do Cras. No caso de Pacatuba, o suporte prestado pela psicóloga Amanda Ribeiro foi
destacado por todas as visitadoras entrevistadas.
“Se as visitadoras chegarem lá e só conseguirem
enxergar o sofrimento da mãe da criança, a gente pode deixar de atuar, por exemplo, na questão da saúde mental, da saúde física. Acaba não
enxergando o resto”, observa Amanda. Segundo
ela, o suporte psicológico é muito importante
para o programa conseguir atingir o objetivo.
“A gente trabalha na extrema pobreza. Se eu só
me afetar negativamente com aquela realidade, como técnica, eu talvez não tenha a leveza
necessária para identificar o que aquela família
está precisando”, diz.

MAIS INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Pacatuba está no chamado “bolsão de pobreza”
do estado de Sergipe. De acordo com Faustilene
Melo Santos, secretária de Assistência Social e
Trabalho do município, foram selecionadas para
o programa as famílias em “pior situação de vulnerabilidade social” dentro desse contexto.

APOIO PSICOLÓGICO
Segundo Lecy Matias, depois das visitas do PCF, a
jovem está sendo inserida em diversos programas,
como o da habitação e aluguel social. Emocionada,
Lecy diz que ficou “muito mexida” com a situação

“As pessoas tinham certa timidez de procurar, de
pedir ajuda. Com o trabalho, você vê crianças em
situação de desnutrição, de baixo peso, que a gente
não conseguia chegar antes”, afirma a secretária.
Segundo ela, o programa veio fortalecer a assistên-

* Jornalista especializada em temas sociais, ganhou mais de uma dezena de prêmios nacionais e internacionais, entre eles o

Pearl Award 2006, do Custom Publishing Council Nova York, na categoria excelência editorial, com a versão em inglês do livro
Situação da infância brasileira 2006 (Unicef, 2005), e o Award for Excellence, da organização norte-americana Family Health International. Como diretora da Cross Content, já escreveu e editou, nos últimos 17 anos, mais de 30 livros sobre desenvolvimento
social, educação, direitos humanos e questões relacionadas à mulher e à infância e adolescência para organizações como
Unicef, ONU Mulheres, Unesco, OIT, Andi, Fundação Ford, Fundação Kellogg, Instituto Ayrton Senna e Fundação Maria Cecilia
Souto Vidigal. Desde 1997, é Jornalista Amiga da Criança, título concedido, na época, pela Fundação Abrinq, Unicef e Andi.
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Antes do programa, ela conta que “nem conhecia
muitos brinquedos”. Também não sabia da importância da brincadeira. “Agora, já sei. Hoje, sento
com ele, brinco no chão”, completa.
Para a visitadora Maria Linaelte Barbosa, que
acompanha o garoto desde o início, as conquistas
não se restringiram ao desenvolvimento do bebê.
“Depois do programa, as crianças dela são acompanhadas pelo serviço de convivência [do Cras]. Ela recebe cesta básica. A casa não tinha banheiro e, hoje,
já tem. Mudou a estrutura da família”, diz.

REFLEXOS NO FUTURO

Wemerson dos Santos,
de 1 ano, a primeira
criança visitada pelo
PCF, com a mãe Nubia
e a visitadora Maria
Linaelte Barbosa,
em Pacatuba

cia social e o trabalho em parceria, a integração das
políticas públicas. “A gente começou a identificar,
por exemplo, pessoas com moradias precárias que
não tínhamos registro. Casas com cinco crianças
que não têm um banheiro e a pessoa nunca veio
se inscrever num projeto habitacional. Você abre a
casa e descobre uma realidade que estava escondida. Acho isso muito importante”, relata.
Na pequena casa de taipa, pintada de verde-água,
as mudanças foram visíveis. É lá que mora a primeira criança visitada pelo PCF, Wemerson dos
Santos, que completou 1 ano em 22 de maio de
2018 e tinha apenas 2 meses quando começou a
ser atendido pelo programa, em julho de 2017.
“Quero que ele tenha o futuro que eu não tive”, diz
Nubia dos Santos, ao falar do que sonha para o filho e do que a motivou a aceitar receber as visitas
do programa. “Com os outros, eu não brincava”, relata a mãe, que vê diferenças no desenvolvimento
do caçula em relação aos demais. Além de Wemerson, ela tem outros quatro filhos, o mais velho com
12 anos. “Na idade dele, os outros não eram assim
[espertos] que nem ele. O meu mais velho o povo
dizia bem assim: seu menino é doente. Não sorri,
nem brinca, nem nada”, lembra.
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“Não é só a visita em si”, avalia Suzana Ferreira, supervisora do programa no município. “A visitadora
vai atender aquela criança, mas se ela perceber que
tem outra criança maior na casa que está, por exemplo, fora da escola, ela passa para mim e eu passo
para a coordenadora [do Cras] e ela encaminha para
a equipe do Paif que, depois, direciona para o setor
responsável”, explica, detalhando o fluxo.
“Os mais carentes, às vezes, não estão bem informados. Têm vergonha. Não vão em busca dos seus direitos”, acrescenta Núbia Izidório, coordenadora do Cras
e do Criança Feliz, que já vê mudanças nesse sentido.
Segundo ela, o Criança Feliz permitiu que se visse “o
todo”, fortaleceu o Cras e a demanda também cresceu.
Catharina Corrêa Costa, gerente da Proteção Básica
da Secretaria de Estado da Mulher, Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos de
Sergipe, lembra que antes do programa também não
havia nenhum tipo de ação do Cras focada na primeira infância. Hoje, um de seus grandes objetivos é criar
uma aliança ainda maior entre o PCF e o Cras para potencializar o atendimento a esse público. “O trabalho
feito no Cras é complementado com o Criança Feliz
e vice-versa”, diz. “Uma criança que está em lista de
espera, é atendida no Cras e, quando libera uma vaga,
entra também no PCF. Já a criança que completa 3
anos e é desligada do Criança Feliz tentamos inserir
nas atividades do Cras”, exemplifica.
Para a secretária de Assistência Social de Pacatuba, a
Saúde e a Educação também ganharam com o programa. Em Educação, além de ajudar na busca ativa de

crianças fora da escola, o PCF também tem identificado a demanda por creche. Na área de Saúde, apesar de não ter números, a enfermeira Iara
Martins, efetiva do município e membro do comitê
gestor, acredita que o programa está ajudando a
aumentar o índice de aleitamento materno exclusivo e também na “detecção de mães que deixam
de levar seus filhos para vacinar”. “Temos um índice bom de pré-natal, mas a gente percebe que elas
[as visitadoras] também têm nos ajudado bastante
nisso”, constata. De acordo com Iara, o programa
está favorecendo ainda uma integração maior entre as áreas por meio do comitê gestor.
Izabel Almeida, coordenadora do Criança Feliz
em Sergipe, acredita que o estado é um dos que
está tendo mais fortalecimento da intersetorialidade e uma de suas principais preocupações
é que a rede de fato funcione. “Queremos fazer
uma capacitação dos comitês gestores municipais porque alguns deles não estão cientes do seu
real papel”, afirma. Segundo ela, muitos acreditam que devem apenas fazer encaminhamentos,
o que não é verdade. “É para estar ali junto nas
atividades, fortalecendo [a ação] junto às famílias
e os visitadores”, explica.

a melhor educação do estado de Sergipe. Nós
não vamos conseguir isso se a família não ajudar”, afirma. “Uma grande dificuldade que estávamos tendo era fazer a família apostar na
formação dos seus filhos, na melhoria. O foco
[do programa] é justamente esse, melhorar
essa base familiar.”

INVESTINDO NA EDUCAÇÃO
Com um olho no lápis de cor e outro na mãe,
Sophia dos Santos da Cruz, de 3 anos, responde à pergunta sobre a sua atividade favorita
desenhando um monte de corações e bolinhas
verdes (abaixo) no verso de uma folha de papel
sulfite em que rabiscou de roxo, verde e rosa o
desenho dos Backyardigans, série infantil de TV
bastante popular entre as crianças pequenas.

Entre as conquistas do programa, que atende 8.9878
crianças e gestantes, a coordenadora ressalta o
estreitamento do vínculo da família com o Estado. “[Há um] elo muito forte pelo fato de o visitador do Criança Feliz estar dentro do Cras e levar
essa demanda para a assistência. Isso fortalece
de a família saber o seu direito, para além apenas
do vínculo com a criança”, explica.
Outro ganho do programa que ela destaca é em
relação à educação infantil. “O Criança Feliz está
fortalecendo o aprendizado. Vai estimulando para
quando chegar na educação infantil [a criança] já
tenha alguma base”, diz, citando como exemplo o
trabalho feito no município de Itabaianinha.
De acordo com o prefeito, Danilo Carvalho, o
Criança Feliz veio “complementar um projeto
de melhoria da educação” que já existia no município. “Queremos colocar Itabaianinha como
8 Dado de 1o de junho de 2018.

Sophia está sendo acompanhada há oito meses pelo Criança Feliz em Itabaianinha e, agora,
como completou 3 anos, será desligada. “Antes
do Criança Feliz, ela era bem tímida. Quando
chegava alguém aqui, ela se escondia. Hoje,
está mais desenvolvida. O programa foi muito
bom para ela”, diz a mãe, a lavradora Maria Rita
dos Santos Anunciação, de 33 anos.
A visitadora Reniziane Silva Santos reconhece
orgulhosa os progressos. “Antes, ela não queria
que ninguém entrasse dentro de casa. Hoje em
dia, não. Quando chego, ela me abraça, beija.
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Já sabe contar de um até dez, conhece as vogais”,
conta. Em 2019, Sophia vai para a pré-escola.
A mãe, Maria Rita, não vê mudanças apenas na filha, mas também em seu próprio comportamento
com a menina. “Aprendi a ser mais paciente, a sentar com ela, desenhar, brincar... Não dedicava esse
tempo. Depois do programa, vi que era importante.”

OS DESAFIOS
No início, o Criança Feliz enfrentou resistência da
própria população. “Houve uma certa rejeição porque eles acharam que iriam ter um retorno financeiro, que o programa iria remunerá-los e não é isso”,
lembra Ana Luiza Silva de Carvalho, secretária de
Assistência Social e do Trabalho de Itabaianinha.

Em Itabaianinha, o comitê gestor está
passando por um processo de “qualificação”.
Seus novos integrantes devem ter um
olhar voltado para a primeira infância

Outro desafio foi o de fazer as pessoas abrirem
as portas das suas casas para um estranho entrar.
“Foi uma coisa nova para o município. O pessoal
pensava que era para vigiar o Bolsa Família e ficava com medo”, reconhece a assistente social
Tamyres Lima dos Santos, coordenadora do Cras.

ESTRATÉGIAS DE EXPANSÃO
Para esclarecer sobre o programa e conquistar
adesões, o município fez um grande evento. “A
princípio, a gente percebeu que para explicar
somente o que era o programa não iria ter um
grande impacto”, lembra Joanderson Conceição
do Rosário, supervisor do Criança Feliz no município. A estratégia foi convidar a população para
um encontro sobre o Bolsa Família em que um
dos temas era o Criança Feliz. Os usuários do
Bolsa Família foram chamados para o evento
por meio de convites individuais e anúncios na
rádio local. “Reunimos cerca de 300 famílias. A
partir daí, fomos às casas e o pessoal como já
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conhecia [o programa] foi aderindo. Começamos
com cerca de 130 pessoas já de início. Fechamos
o mês com 150”, contabiliza o supervisor.
Além do evento, também foram usados carros de
som e distribuídos panfletos no comércio, com mais
informações sobre o PCF. “Hoje, o programa é referência aqui no município e fortaleceu ainda mais
o Suas e o Cras”, acredita Tamyres dos Santos, que
também é membro do comitê gestor do município.

MUDANÇAS NO COMITÊ GESTOR
Em Itabaianinha, o comitê gestor está passando
por um processo de “qualificação”. “De início,
quando foi criado, ainda não existia a prática
do programa. Burocraticamente, a gente enviou
um ofício e eles [os secretários] indicaram quem
iria fazer parte. Conforme a gente foi colocando
o programa em prática, vimos que eram pessoas
que não tinham muito o perfil”, lembra a secretária de Assistência Social e do Trabalho. Hoje, segundo ela, o comitê já está sendo montado com
pessoas que têm um olhar voltado para a primeira infância. “A gente está fazendo os ofícios sugerindo alguns nomes. Já temos em mente o perfil
que a gente quer de cada Secretaria”, conta.
De acordo com Ana Luiza, deve fazer parte dessa
nova composição uma profissional que atue nas
chamadas salas de recurso, que atendem crianças
com deficiência. “Entre os nossos usuários, temos
crianças com microcefalia. Pedimos para o comitê
que fosse indicado alguém da Educação que tivesse essa visão, que pudesse aperfeiçoar o trabalho
dos visitadores em campo nessa área”, explica.
Maria Isabelle dos Santos, a Belinha, de 2 anos e 5
meses, é uma das crianças que poderão se beneficiar com essa mudança. A mãe, Leilane dos Santos Guimarães, mora no povoado Lagoa da Mata
e teve zika durante a gravidez. Quando a menina nasceu, descobriu que ela tinha microcefalia.
“Estava com medo de ela ficar bem menos ativa
nas coisas, mas vejo que ela tem cada vez mais
estímulos de tudo”, diz Leilane, relatando que
aguarda com ansiedade o dia de receber Ingara
Carolinne da Silva Santos, a visitadora que vai
quinzenalmente a sua casa, às sextas-feiras pela

Maria Isabelle dos
Santos, a Belinha, dá seus
primeiros passos com a
ajuda da mãe, Leilane, e
da visitadora Ingara Santos

manhã. “Para mim, ela é uma amiga, uma pessoa
que conversa muito comigo. É um apoio.”

que uma criança que não tem problema como ela
faz. Sonho muita coisa boa para ela”, diz.

Segundo Ingara, no início do trabalho, há oito meses,
Leilane ficou “um pouco retraída” e, nas primeiras visitas, Isabelle estava sempre na cama, deitada. “A partir da terceira visita, isso já mudou. A mãe recebe com
a criança no colo. Consegui identificar o progresso do
vínculo da mãe com a criança também”, relata.

Ingara, que cursa o último período de História, também vê avanços no desenvolvimento da menina. “A
mãe falou que não conseguia movimentar as pernas dela”, lembra. “Ela não anda por si só, mas hoje
a mãe já coloca a criança em cima de um tapete
artesanal, que construímos, segura e ela começa a
dar os seus passinhos. Isso foi muito gratificante”,
diz a visitadora, que notou ainda avanços na coordenação motora. “Ela não conseguia segurar o objeto firmemente. Agora, consegue agarrar a bexiga.
Dá para ver pelo olhar a felicidade dela.”

Para Leilane, depois das visitas, Belinha ficou mais
ativa. “Ela segura as coisas, dá as passadinhas,
bate palminha, joga beijinho”, comemora. “Hoje, já
acredito que ela vai poder andar, falar, fazer coisas
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Em frente à casa de pau a pique,
na periferia de São Miguel dos Campos,
o casal Josué Elias dos Santos e Fernanda
da Costa posa com os sete filhos
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ALAGOAS
Por Mauri König *

A

casa de pau a pique de Josué Elias dos
Santos e Fernanda da Costa demarca
uma das esquinas do Loteamento Maria Brígida,
área de ocupação na periferia de São Miguel
dos Campos, em Alagoas. Josué e Fernanda se
conheceram em 2005 e levaram quatro anos
para ter o primeiro filho, mas depois não pararam mais. Os sete filhos nasceram em cinco
cidades diferentes: só os dois últimos em São
Miguel dos Campos, onde o casal se estabeleceu. Ali, Josué ergueu em 2016 a casa de taipa
que abriga a prole. A única renda fixa é o Bolsa Família. A inclusão dos filhos em programas
sociais garante uma das 450 cestas nutricionais
distribuídas a cada mês pelo município.
Porém a tristeza não tem vez na casinha de taipa.
“Pensa num home (sic) feliz. É (sic) eu”, diz Josué, enfático. Ingrid da Silva é testemunha do que ele diz. “É
uma família humilde, mas tem muito amor pra dar”,
atesta. Uma vez por semana ela bate à porta para
interagir com Fernanda e José Miguel, de 2 anos. O
menino participa do Criança Feliz e tem dado respostas de encher a mãe de orgulho. “A Ingrid foi o
meu anjo da guarda com o Miguel. Ela sempre dá
dicas boas, me ajuda, manda fazer atividades com
ele em casa”, conta Fernanda. “E ela leva a sério
mesmo as tarefas. O Miguel até já está aprendendo as cores das imagens de frutas que a gente leva
para as atividades”, constata a visitadora.
A visita semanal permite a Ingrid levar à rede de
assistência social as dificuldades da família. “Melhorou para a família toda. Porque foi através da
Ingrid que eu consegui botar o meu filho no Criança Feliz. A gente não tinha oportunidade de nada”,
lembra Fernanda. À exceção do caçula, os demais
filhos estão na escola. Ainda que seja fraca nas letras, pois estudou só até a 1a série, ela se esmera
nas atividades propostas pela visitadora.
Alagoas é o estado brasileiro com maior índice de crianças e adolescentes de até 14 anos

vivendo em situação de pobreza. Isso explica
por que o comitê gestor do Programa Primeira
Infância, criado pelo estado em 2016, não titubeou em acolher o PCF. Seus 101 supervisores
e 483 visitadores fecharam o primeiro ano com
10.834 crianças e 2.132 gestantes atendidas. As
capacitações das equipes são mensais, algumas em Maceió e outras em polos regionais.
“Temos um plano de atividades que adaptamos
de acordo com as demandas que vão sendo
trazidas a partir das visitas de monitoramento”,
esclarece a coordenadora do PCF no estado,
Kaliny Tavares.
A equipe de quatro multiplicadoras realiza visitas
semanais aos municípios de suas bases. A coordenação estadual também acompanha as visitas
domiciliares através do prontuário eletrônico
do Suas. Segundo Kaliny, os municípios têm sido
avaliados apenas quantitativamente, a partir das
metas de visitas realizadas. “O próximo passo é
fazer avaliação qualitativa, para a qual há um
formulário específico”, diz.
Esse formulário é resultado de inovações incorporadas por Alagoas ao PCF. As multiplicadoras foram contratadas por meio de uma
fundação de pesquisa, e uma delas acumula a
função de coordenadora de pesquisa, que elaborou o formulário de avaliação qualitativa,
validado pelas visitadoras.
O processo de formação e capacitação da coordenação estadual foi bem tranquilo, por se tratar
de um grupo formado por psicólogos, enfermeiros
e assistentes sociais. “O conjunto de saberes nos
ajudou muito”, salienta Arabella Mendonça, uma
das quatro multiplicadoras do estado. O mesmo
não se pode dizer dos municípios. A capacitação
fica comprometida por causa da alta rotatividade
de pessoal devido ao salário baixo e ao regime de
contratação, que ocorre por meio de processo seletivo ou por indicação, caso da maioria.
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José Miguel, de 2 anos,
com a mãe Fernanda
da Costa e a visitadora
Ingrid da Silva.
O menino ainda não
está na creche, mas está
aprendendo as cores
observando as imagens
de frutas

Outro ponto frágil é quanto à sensibilização
para a importância do comitê gestor. Dos 82
municípios do estado que estão executando de
fato o PCF, a coordenação estadual só pode contar efetivamente com 16 comitês gestores. As
demandas pelos serviços são identificadas na
assistência social, mas não se encerram na política dessa área. “Ainda falta esse entendimento

Ainda falta esse entendimento
da prática interdisciplinar entre
as políticas públicas e a
compreensão de que o comitê
gestor não é um mero
espaço de encaminhamento,
é sim um espaço de construção
de rede de atendimento”
Arabella Mendonça, multiplicadora de Alagoas
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da prática interdisciplinar entre as políticas públicas e a compreensão de que o comitê gestor
não é um mero espaço de encaminhamento, é
sim um espaço de construção de rede de atendimento”, ressalta Arabella.
A compreensão desse trabalho sistêmico é que
contribuiu para que São Miguel dos Campos se
destacasse no estado. “A gente não poderia abrir
mão do programa pela sua importância para a
integração dos serviços”, diz o secretário de Habitação, Trabalho e Assistência Social do município, Leonardo dos Santos.

PAIXÃO E PLANEJAMENTO
São José da Laje foi o primeiro município alagoano a integrar o PCF, em dezembro de 2016.
Cada visitadora passou a atender a 30 crianças e
gestantes, e o trabalho desenvolvido pela equipe fez do município uma referência no estado.
Supervisora local do programa, Maria Franciele
da Silva orientou a equipe sobre o modelo de
preenchimento do caderno de visita, como iden-

tificar um indicador alcançado e como realizar
o diagnóstico do desenvolvimento da criança,
além de apresentar outros serviços assistenciais
para possíveis encaminhamentos das famílias.

Por meio do contato com as famílias, as visitadoras foram levando as informações à rede de
assistência, que por sua vez comunicava a rede
municipal de ensino sobre as crianças que estavam fora da escola.

Diante do trabalho minucioso, os cuidadores
das crianças visitadas sentiram-se seguros para
relatar dificuldades mais complexas. Nessas
mediações, as visitadoras orientam a família a
procurar o Cras. O atendimento rápido a essas
demandas se dá por meio de um planejamento
estratégico de serviços em redes, uma articulação previamente estabelecida em parceria com
outras secretarias e órgãos responsáveis pelas
demais políticas públicas no município.

Das 503 gestantes e nutrizes atendidas até junho de 2018 pela rede de assistência, 80% eram
adolescentes. Dessas, 208 recebiam cestas nutricionais. Elas participam também do projeto
Rede Cegonha, que estimula o desejo por um
parto natural e humanizado. O hospital local
foi adaptado para esse fim. Antes, as gestantes
tinham de se deslocar até Maceió ou à cidade
vizinha de União dos Palmares para dar à luz.

O PCF caiu nas graças do governo local. “Sou
apaixonada pelo programa”, confessa a secretária de Assistência Social, Carly Simone de
Araújo. Ela é mãe do prefeito. Isso tem garantido
avanços na área social do município, cujo maior
empregador é a prefeitura. Prestigiado, o PCF
influenciou na inclusão de crianças em creches.

Cinco gestantes do PCF fizeram parto ali
mesmo. Entre elas, Amanda Inácio e Fernanda Santos, ambas de 17 anos. Mãe solteira,
Amanda foi atendida pelo programa desde o
quinto mês de gestação, até dar à luz Sophia
Beatriz no dia 22 de janeiro de 2018. Depois,
foi a vez de a menina ser atendida pelo PCF.

Amanda Inácio, de
17 anos, com a filha,
Sophia Beatriz,
e a visitadora
Adnajara Lopes da Silva
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“Serve muito pra mãe ter preocupação com os
filho (sic), ter cuidado”, diz a mãe de Amanda,
Jucineide Santos da Silva, de 41 anos.
Fernanda, por sua vez, começou a ser visitada
por Adnajara Lopes da Silva um mês antes de
dar à luz Maria Júlia, que logo foi incluída no
programa. “É importante por causa das orientações, porque a gente é mãe nova, né?”, comenta
Fernanda. Sem ter a mãe por perto para ajudar,
ela diz que sem o suporte da visitadora “ia ficar
doida, aperreada, sem saber o que fazer”.

REDE DE APOIO PARA ERIK

Fernanda Santos, de
17 anos, brinca com
a filha, Maria Júlia,
durante visita do
Criança Feliz
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“Mainha, tá doendo.” Quando Erik dá o alerta, a mãe corre às pressas num carro alugado
até o Hemoal, o hemocentro de Alagoas, em
Maceió. Toda vez que chega nessas condições
para a transfusão de sangue, decorrida hora e
meia, o menino está urrando de dor. Erik Emanoel Saturnino da Silva, 5 anos, nasceu com
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anemia falciforme, doença decorrente da produção anormal de glóbulos vermelhos.
A baixa imunidade provocada pela doença fez de
Erik um menino introspectivo, que já passou por três
longas internações hospitalares. “Ele era uma criança mais caladinha, agora tá mais ativo”, constata a
mãe, Edilene da Silva. Ela notou uma progressiva
desenvoltura depois da inclusão dele no PCF, em
agosto de 2017. Beneficiário do BPC, ele passou a
receber visitas quinzenais de Clecia Barreto, uma
das cinco visitadoras do programa em São José da
Laje. “Eu comecei a brincar mais depois que ela me
falou que tinha que brincar, sentar, conversar com
ele”, diz Edilene. Entre as diversas atividades, ela observa que o quebra-cabeça e as pinturas com lápis
de cor em papel estão fazendo muita diferença.
E os ganhos de Erik têm ido além do desenvolvimento cognitivo e motor. Por causa da doença, ele
precisa fazer uma ressonância magnética para avaliar se há danos em órgãos internos. O custo está

fora do alcance da família. Sob risco de um acidente vascular cerebral, o menino não poderia esperar
que a mãe juntasse os centavos mês a mês. Foi então que a equipe do PCF acionou a rede à qual está
integrado e conseguiu por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde que a prefeitura pague pelo
exame. Antes, porém, Erik teria de acrescentar mais
cinco quilos aos seus 19,5 quilos para poder tomar
o contraste para a ressonância magnética. A partir
daí entrou o trabalho da nutricionista, integrante
de uma equipe intersetorial que o acompanha, formada ainda por uma neurologista, uma pediatra e
uma assistente social. Até junho de 2018, Erik seguia na sua dieta para chegar ao peso ideal.
* Jornalista, com pós-gradução em jornalismo literário.

Em 29 anos de carreira, ganhou 38 prêmios de jornalismo.
Em 2012, recebeu o Prêmio Liberdade de Imprensa
Internacional, do Comitê de Proteção aos Jornalistas,
entidade global com sede em Nova York. Pelo reconhecimento à sua trajetória profissional, recebeu em 2013
o Maria Moors Cabot Prize, o mais antigo e prestigiado
prêmio do jornalismo mundial. Venceu ainda outras
importantes premiações internacionais, como o Global
Shining Light Award, promovido pela Global Investigative
Journalism Network, entidade formada por mais de 70
organizações de jornalismo de todo o mundo. Entre suas
conquistas internacionais também estão dois Lorenzo
Natali Prize, concedidos pela União Europeia, e o Prêmio
de Direitos Humanos da Sociedade Interamericana de
Imprensa. Tem ainda dois Prêmios Esso e quatro Prêmios
Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos e dois
livros publicados: Narrativas de um correspondente de
rua (finalista do Prêmio Jabuti em 2009) e O Brasil oculto.
Também é Jornalista Amigo da Criança desde 2003.
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PERNAMBUCO

E

m uma manhã de março, a pernambucana
Joana Joca acordou sentindo muita dor. Grávida de 41 semanas, ela procurou sua parteira em
Taquara de Cima, zona rural de Caruaru, e soube
que Alicia Manuelly, sua quinta filha, iria nascer
a qualquer momento. Mesmo assim, resolveu ir
à oficina aberta a gestantes do Criança Feliz que
ocorreria naquela tarde, no Cras da região. “Quis
ir caminhando até lá, encontrar minhas amigas.
Minhas costas estavam doendo muito, então
sentei em uma bola e me fizeram uma massagem. Foi bom, deu um alívio”, conta. Poucas horas depois, ela enviava fotos da bebê para o grupo
de WhatsApp da oficina perinatal do PCF, comandada pela obstetra Elisabete Sandner.

Em Caruaru, líderes comunitários,
agentes de saúde e professores
de escolas e creches da região apoiam
o programa, que é apresentado
em reuniões de pais e mestres ou de
associações de moradores, por exemplo

Duas vezes por semana, a médica reúne, nos dois
Cras da cidade, cerca de 60 mulheres, a maioria
delas atendida pelo PCF. Elas são organizadas em
quatro grupos: dois de gestantes, dois de puérperas.
Na oficina, Elisabete busca preparar essas mulheres
para as transformações pelas quais elas vão passar
da gestação até os primeiros anos da vida dos filhos.
As atividades incluem orientação sobre temas como
depressão pós-parto; rodas de conversa com psicólogas do Cras e até aulas de shantala, técnica de
massagem indiana comumente aplicada em bebês.
“Tentamos empoderar essas mulheres, compartilhando suas experiências e falando sobre
seus direitos, como o de exigir um plano de parto no SUS”, diz Elisabete. Nos encontros, tanto
mães de primeira viagem como as que já tiveram
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filhos são convidadas a expor sua percepção sobre
a maternidade. “Quando perguntamos, por exemplo, como foram as gestações anteriores, muitas
dizem que sentiram certa tristeza, certa rejeição
da criança, mas que antes tinham vergonha de falar, porque achavam que isso era só coisa delas.
Aí quando as outras falam que também passaram
por isso, elas se dão conta de que é mais natural
do que elas pensavam”, revela a médica.

APOIO DE LIDERANÇAS LOCAIS
Caruaru aderiu ao PCF em fevereiro de 2017, mas
só iniciou as visitas em janeiro do ano seguinte.
Segundo a coordenadora municipal, Daniela
Braga, esse período foi necessário para discutir
e amadurecer como seria a implantação intersetorial do programa na cidade. Quatro meses
após a primeira visita, o município atingiu 746
entre as mil gestantes e crianças de sua meta,
trabalhando em forte articulação com as equipes de seus dois Cras e com a população.
O município contratou 33 estudantes de assistência
social, psicologia e pedagogia para fazer as visitas.
Antes de ir a campo, eles não só aprendem sobre
como podem encaminhar casos junto a outros
setores e equipamentos públicos como também
procuram líderes comunitários, agentes de saúde
e professores de escolas e creches da região para
conversar sobre o programa e pedir sugestões.
A partir do contato com esses líderes, a equipe
também conseguiu apresentar o PCF em palestras
sobre o Bolsa Família nos Cras, em reuniões de
pais e mestres ou de associação de moradores,
por exemplo, onde várias famílias imediatamente já manifestaram interesse em participar. Essa
iniciativa de Caruaru ajudou a expandir a abrangência do programa pelo município e a fortalecer
sua rede de proteção social.
Esse fortalecimento tem ocorrido também em
Casinhas. “O programa nasceu em um tempo
de cortes dos recursos do Suas, então, algumas

pessoas ficaram com essa má impressão de que
iriam acabar os programas sociais em prol do
Criança Feliz. Mas foi justamente o contrário”,
diz a supervisora Anielle Andrade. Ela conta que
o programa já atingiu os 100 indivíduos de sua
meta na cidade trabalhando de forma integrada
com equipes da saúde e da assistência social.
Para Anielle, a regularidade das visitas permite à
equipe do PCF, composta por ela e mais três visitadoras, identificar e ajudar todos os membros das
famílias visitadas a acessar os serviços públicos
adequados. Ela cita que o percurso metodológico
desenvolvido pelo estado de Pernambuco foi muito
importante nesse alinhamento do PCF à assistência
social, especialmente por ter adaptado o papel do
visitador quanto ao método de estímulo cognitivo
CDC, que consta na cartilha do programa.
Com essa metodologia própria de trabalho, o estado havia conseguido engajar 88% de seus municípios elegíveis a aderir ao programa, registrando
cerca de 15 mil visitas. “Nosso percurso proporciona às equipes municipais realizar atividades
a partir das questões norteadoras, considerando
a singularidade de cada indivíduo atendido e as
demandas específicas de sua família. É o visitador
saber a importância e a responsabilidade de sua
atuação, pois deverá impactar positivamente na

vida daquela pessoa”, diz a coordenadora estadual, Katiuska Lopes dos Santos.
O caminho traça, a partir do Guia para Visita Domiciliar, estratégias de intervenção com as famílias envolvendo outros setores. Katiuska cita, por
exemplo, que diversas equipes municipais estão
trabalhando em conjunto com as do programa Mãe
Coruja, referência em primeira infância implantado
em Pernambuco há 11 anos (saiba mais sobre o assunto no Capítulo 3). “Nos municípios que têm os
Cantos Mãe Coruja, as equipes do PCF receberam a
orientação de planejar ações articuladas, uma vez
que trabalham com o mesmo público”, afirma Katiuska. Segundo ela, nas cidades em que há os dois
programas, eles acabam se complementando.
O desafio agora é traçar estratégias para enfrentar
outro desafio: o financeiro. “Temos o recurso disponibilizado pelo governo federal, mas não podemos
utilizá-lo até que se conclua o processo licitatório
para contratação de empresa que dará apoio à gestão do programa”, afirma Katiuska. “Mesmo diante
dos obstáculos, realizamos oito encontros de formação, percorrendo todo o estado de Pernambuco. Para garantir a realização das atividades, foram
utilizados recursos próprios, do governo estadual, e
realizadas articulações com os municípios que sediaram os encontros”, finaliza.
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Fonte: Natália Silva, assessora de monitoramento da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH), do Ministério
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PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: AVANÇOS E DESAFIOS

117

FOTOS: RATÃO DINIZ

Trabalho integrado: depois
que Francisca Marciana Paes
iniciou as visitas do Criança
Feliz, Maria Lúcia, de 2 anos,
que nasceu com microcefalia,
foi matriculada numa creche e
passou a fazer fisioterapia
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CEARÁ
Por Mauri König

L

ucivânia Alves Feitosa perdeu o primeiro
filho aos 12 anos num aborto espontâneo.
Aos 15, nasceu seu primeiro filho vivo. Seis meses depois, sofreu nova interrupção de gestação.
Com 17 anos teve outro filho, e mais um aos 18.
O quarto nasceu em abril de 2018. Dos quatro
nascidos vivos, três têm saúde frágil. As tragédias
que se abateram sobre a família de Lucivânia
são resultado de problemas interdependentes
ainda recorrentes no Brasil: a pobreza extrema,
a gravidez na adolescência, a mortalidade infantil e o zika vírus.
Os quatro filhos de Lucivânia moram com ela no
município de Assaré e integram essa estatística
no Ceará. Maria Lúcia, terceira dos quatro filhos
de Lucivânia, nasceu com microcefalia em 21 de
março de 2016. A mãe contraiu o zika vírus durante a gestação, no auge da doença. Prematura
de 6 meses e meio, pesava 600 gramas. “Cabia na
palma da mão”, conta a avó, Lucia Maria Alves.
Diante da pouca atenção dada por Lucivânia à
filha, Lucia tomou a frente nos cuidados da neta.
Embora se esmerasse, a avó achava que ela não
faria mais do que vegetar. A criança ficou inerte
na cama até novembro de 2017, quando Francisca Marciana Paes iniciou as visitas do PCF e
mostrou que Maria Lúcia seria capaz de reagir a
estímulos. Ensinou a importância de conversar
com a neta e a ajudou a confeccionar brinquedos com materiais recicláveis para brincar com
a menina. O esforço foi compensado. A avó vibrou de contentamento na primeira vez em que
a neta segurou firme o seu polegar.
Durante a rotina de visitas semanais, Francisca
percebia as carências da família inteira, e ia
pondo o comitê gestor municipal do PCF a par
dessas dificuldades. Logo, Maria Lúcia foi matriculada numa creche, passou a fazer fisioterapia
e conseguiu uma consulta num neuropediatra

graças ao trabalho integrado com as demais
áreas de atenção à infância no município. “Se
não houver intersetorialidade, não tem programa que funcione”, resume Maria Evandete de
Almeida, a Vandinha, articuladora de políticas
sociais da Secretaria de Ação Social de Assaré.
Vandinha observa que há uma resistência das
famílias aos programas que não oferecem um
ganho material direto. “É comum perguntarem
se vão ganhar alguma coisa se participarem.
Não percebem os ganhos para os filhos”, diz. Por
isso, ela explica, o trabalho em rede é o mais forte argumento para convencer as famílias a participar de programas como o PCF. Ainda assim,
a tarefa é mais árdua quanto mais problemas a
família tem, pois os pais sabem que ao receber
visitas serão cobrados quanto ao desenvolvimento dos filhos.

O trabalho em rede é
o mais forte argumento
para convencer as
famílias a participar de
programas como o PCF
E problemas não faltam em Assaré, onde a pobreza extrema atinge metade dos habitantes.
Isso explica o constante vaivém no Centro Social
e Educacional, onde a Secretaria de Ação Social
concentra o atendimento à população mais vulnerável e mantém um espaço para as gestantes
confeccionarem o enxoval e participar de palestras com profissionais da área da saúde. No
mesmo local, o PCF dispõe de sala própria para
a supervisora e as seis visitadoras que atendem
a 115 crianças e 35 gestantes.
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Três de cada 10 nascimentos registrados em
Assaré são de mães adolescentes. Por isso, o
governo local criou estratégias intersetoriais
para enfrentar a mortalidade infantil e materna.
Desenvolvido desde 2005 pelas secretarias municipais de Saúde e de Ação Social, em parceria
com o Ministério Público e o Poder Judiciário, o
programa Mãe Valoriza a Vida distribui cestas
básicas para gestantes a partir do terceiro mês
de gestação até o sexto mês do nascimento,
visando contribuir para a promoção da saúde
materno-infantil.

A inserção do PCF no estado do
Ceará se deu de forma natural, apesar
da resistência de alguns prefeitos
que não queriam fazer a adesão por
questões políticas e partidárias
As gestantes do PCF também estão incluídas nesse programa. Para participar, é preciso seguir com
rigor as recomendações das equipes da Estratégia
Saúde da Família: a ida a pelo menos sete consultas de pré-natal e a realização de no mínimo um
exame de ultrassonografia e de todos os de controle, como hemograma e glicemia, entre outros.
Seguindo as determinações, as gestantes asseguram a participação em oficinas para confecção de
enxoval do bebê e em palestras educativas.
Atrair as futuras mães é uma estratégia para mais
tarde também incluir a criança na rede de assistência, onde a família passa a ser vista no todo. Por
isso, a partir das visitas do PCF, outros dois filhos
de Lucivânia começaram a receber atendimento.
“Se não estiver presente, não vai surtir efeito. Por
isso que esse programa vai dar certo, porque toda
semana tem uma visita e o olhar das visitadoras se
estende para toda a família”, ressalta Vandinha.

TERRENO FÉRTIL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA
O PCF não poderia ter tido melhor acolhida no
Ceará. Quando chegou, em junho de 2017, o ter-
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reno já estava preparado. O estado havia criado
o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (Padin), vinculado a um programa mais amplo,
o Mais Infância Ceará. A proposta se assemelha
ao PCF (saiba mais sobre o assunto no Capítulo
3). Para não conflitar com o Criança Feliz, concentra as visitas domiciliares em zonas rurais,
com a população quilombola e indígena. “Como
a gente já tinha feito o trabalho de sensibilização com os gestores municipais, todo um investimento em formação, o Criança Feliz chegou num
momento muito bom”, sintetiza Onélia Leite de
Santana, primeira-dama do estado e presidente
do Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas
de Desenvolvimento Infantil.
A inserção do PCF no estado se deu de forma
natural, apesar da resistência de alguns prefeitos. “Muitos não queriam fazer a adesão por
questões políticas, partidárias. Então, eu disse:
‘O que está em jogo é o futuro dessas crianças.
Questão partidária a gente vai decidir lá na
eleição’”, conta Onélia. O Ceará é o segundo estado em adesão ao PCF. Contava até junho com
comitês gestores em 136 municípios. A equipe
tinha ainda 139 coordenadores, seis multiplicadores, 291 supervisores e 1.561 visitadores, que
fecharam o primeiro ano do programa com visitas semanais a 25.897 crianças e 5.465 gestantes, além de visitas quinzenais a 4.844 crianças
atendidas pelo BPC.

O EXEMPLO DE JUAZEIRO DO NORTE
Juazeiro do Norte desponta em boas práticas
no PCF no Ceará. As duas supervisoras e as 27
visitadoras atendem 800 crianças em 10 bairros
na área de abrangência de quatro dos dez Cras
do município. Para dar conta do atendimento, a
coordenação local do programa inovou ao criar
um sistema próprio de monitoramento. Dessa
forma, tem um controle maior sobre as visitas. A
cada ida às residências, as famílias respondem a
um questionário de satisfação.
A equipe também criou um cartão de visita, com
dados do visitador e da coordenadora do PCF.
Se há algum problema com o visitador, a família
tem a quem reclamar. “É uma forma de garantir

a qualidade do trabalho”, salienta a coordenadora local, Patrícia Cruz. Por atuarem em áreas de
risco e vulnerabilidade social, as visitadoras também criaram um grupo no WhatsApp para manter
contato frequente.
A equipe faz encontros regulares para avaliar o trabalho de campo. As interações, no entanto, se dão
no dia a dia, nos relatos de casos, na troca de informações sobre as atividades, na confecção de brinquedos com materiais recicláveis. “Muitas famílias
não têm dinheiro para comprar um brinquedo, não
é justo levar um e não poder deixar. Então é melhor
ensinar o cuidador e a criança a fazerem o próprio
brinquedo”, diz a supervisora Fabíola Barros.

Silvana Simões, coordenadora técnica do PCF,
sustenta que o programa funciona bem em
cidades como Juazeiro do Norte porque têm
equipes comprometidas e gestores sensíveis
que dão condições objetivas para as visitas
acontecerem. “Além disso, são municípios que
contam com comitê gestor atuante”, enfatiza.
O exemplo vem de cima. “Juazeiro do Norte
está nesse instante cuidando da primeira infância pensando na cidade do amanhã”, sintetiza
o secretário municipal de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Francisco Sandoval Barreto.

Pedro Ícaro nasceu em
fevereiro de 2017 com
complicações de saúde,
mas hoje se desenvolve
bem, com o apoio da rede
articulada pelo PCF

Gestor do comitê local do PCF, o secretário não abre mão de integrar ao PCF pelo
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valor impensável para os pais que dependiam
do Bolsa Família. Mas Pedro Ícaro foi incluído
no PCF. Entre uma visita e outra, a visitadora
Taiza Fonseca foi ficando a par da situação e
levou o caso ao comitê gestor municipal do
programa. Pedro Ícaro fez a cirurgia em maio
de 2018 e passa bem.

menos três políticas setoriais: assistência social,
saúde e educação. O trabalho em rede inclui
ainda áreas como a proteção social básica, a
segurança alimentar e nutricional, a segurança
pública, a inserção no mercado de trabalho e
uma série de programas de atenção à infância
e às gestantes. Ao todo, Barreto calcula que pelo
menos 50 equipamentos públicos atendem de
forma direta ou indireta ao PCF. “Só a secretaria
não daria conta”, avalia.

Marco é outro município que se destaca pela
articulação do PCF com os serviços realizados nos Cras, em particular no apoio técnico realizado pelos profissionais do Paif.
As equipes apoiam tanto os profissionais
quanto as famílias que necessitam de atendimento psicossocial, além de viabilizarem
o acesso a benefícios, como cestas básicas,
inclusão de pais em cursos de iniciação profissional, e a outros serviços sociais existentes no município.

Ao todo, pelo menos 50 equipamentos
públicos atendem de forma direta ou
indireta ao PCF de Juazeiro do Norte
Essa visão sistêmica assegurou ao menino
Pedro Ícaro muito mais do que o desenvolvimento motor e cognitivo. Sua mãe, Gleiciane
Batista, desmaiou duas vezes durante a
gestação e foi internada sete vezes antes de
dar à luz. Pedro Ícaro nasceu em fevereiro de
2017, com complicações de saúde. Teve pneumonia na segunda semana de vida e com 8 meses um ultrassom revelou uma hérnia inguinal.
Precisaria operar, mas a cirurgia custaria um

A coordenadora local do PCF, Isabele Caminha,
diz ter percebido avanços na capacidade protetiva das famílias depois das visitas domiciliares.
Outro ganho para os cuidadores das crianças visitadas, segundo ela, é a valorização e a utilização
do lúdico como uma estratégia de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento de representações e símbolos que contribuem para a formação
de valores morais.
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Fonte: Natália Silva, assessora de monitoramento da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH), do Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS). Dados de 10 de junho de 2018, com informações consolidadas até 31 de maio.*Total de municípios do estado.
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PARAÍBA
Por Mauri König

O

município de Baía da Traição tem 90%
do seu território dentro de reservas indígenas. Por isso, a população indígena é predominante entre os 100 beneficiados pelo Criança
Feliz, em cinco das 12 aldeias da cidade.
Os homens indígenas são ainda mais distantes
das crianças do que os homens brancos, constata
Cristiana Amada, supervisora do PCF no município. Mas há sinais de alterações em curso nesse
jeito de ser. “Eles estão um pouco mais afáveis,
entendendo a importância do afeto e do vínculo
para o desenvolvimento dos filhos”, observa. Homens e mulheres que nunca tinham interagido
com os filhos pequenos além do necessário agora sentam no chão para brincar com eles.
Essa mudança lenta e gradual no comportamento dos indígenas tem ocorrido graças à persistência de pessoas como Rosemere da Conceição
Silva, que chega uma vez por semana à aldeia
Vila São Miguel para visitar crianças como Maria
Luiza, filha de Lindinalva Bernardino.

Rosemere integra a equipe de três visitadoras e um
visitador supervisionados por Cristiana. Ela notou
na primeira visita que Maria Luiza andava na ponta dos pés. Foi realizando as atividades, orientando
Lindinalva sobre as brincadeiras para desenvolver
a cognição e a motricidade da menina. Mesmo com
os avanços, Rosemere ainda se incomodava ao ver a
menina andar na ponta dos pés. Encaminhou o caso
para a equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Uma assistente social foi à aldeia e providenciou o acompanhamento
médico para a menina na capital.
Coordenadora do PCF na Paraíba, Cristina Melo
pontua que os municípios com melhor desempenho
do programa são aqueles que apresentam como característica a intersetorialidade bem afinada. “Isso
garante visitas de qualidade, uma equipe motivada,
a aplicação correta da metodologia”, salienta. Na
Baía da Traição, outro trabalho bem-sucedido tem
sido a aproximação dos visitadores com as gestantes do programa, ao participar da elaboração do
enxoval e de sessões de fotos com as mulheres.

FOTOS: RATÃO DINIZ

Maria Luiza, de 2 anos, brinca de empilhar
copos com a mãe, Lindinalva Bernardino,
durante a visita de Rosemere da Conceição
Silva à aldeia Vila São Miguel
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A visitadora Rosemere da
Conceição Silva é recebida
na porta por Maria José
Rodrigues e sua filha,
Bruna, de 2 anos. “Ela já
conta, sabe as cor (sic).
A gente pergunta e ela diz”,
comenta a mãe satisfeita

Práticas semelhantes têm sido replicadas em
outros municípios da Paraíba que adotaram o PCF.
Ao todo, 727 visitadores e 203 supervisores foram
capacitados por meio de atividades realizadas em
três polos do estado: Sertão, Cariri e Litoral. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Humano da Paraíba, o PCF atendeu 4.748 gestantes e
21.253 crianças no estado até junho de 2018.

12 territórios e uma vez por semana as equipes
de cada uma dessas regiões se reúnem para fazer
estudos de caso e providenciar os encaminhamentos necessários. Duas vezes por mês, todos se
encontram para uma reunião de avaliação e para
discutir as atividades a serem desenvolvidas nas
visitas domiciliares.

O DOUTOR ERROU, YURI CONSEGUE FALAR
Embora exiba números vistosos, o PCF apresenta
pontos fracos, a começar pela alta rotatividade da
equipe, resultado de um sistema de contratação
de baixa duração e de uma remuneração pouco
atrativa. Isso sobrecarrega os cinco multiplicadores do PCF, que precisam percorrer o estado para
refazer o mesmo trabalho seguidas vezes. “Cada
vez que muda a equipe, temos de recomeçar”, lamenta a coordenadora Cristina.
O monitoramento das ações fica prejudicado devido à falta de mão de obra tanto nos municípios
quanto na coordenação estadual. Em João Pessoa essas dificuldades são mitigadas por causa da
proximidade da equipe com a coordenação estadual do programa. A capital dispõe de 36 visitadores e três supervisores. A cidade foi dividida em
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Viviane Santos esperou pacientemente com Yuri
no colo, tendo a mãe, Carminha, por companheira
na fila do posto de saúde do município de Sapé. A
sua vez nem tardou muito, mas a recepção foi de
cortar o coração. “O que você está fazendo aqui?
O seu filho nunca vai falar mesmo”, sentenciou o
médico ao vê-la entrar no consultório levando nos
braços o filho de 5 anos nascido com plagiocefalia,
uma anomalia que leva à deformidade craniana.
Viviane chorou ao sair, chorou em casa, choraria
nos dias seguintes também. Josefa Juvêncio, visitadora do PCF, se compadeceu das dores daquela
mulher que parou de trabalhar para cuidar do filho. A cada 15 dias, Josefa chega com a sua caixinha de brinquedos feitos de materiais recicláveis

para orientar Viviane sobre quais atividades podem contribuir para o desenvolvimento de Yuri.
Uma dessas visitas, em fevereiro passado, foi um
dia mágico. Em um dado momento, Yuri estava
deitado no chão da sala, Viviane de frente para
ele e Josefa ao lado, observando a troca de olhar
entre mãe e filho. Yuri então falou. Articulou a palavra “carinho” ouvida na conversa entre a mãe e
a visitadora. Viviane se emocionou quando ouviu
a voz de Yuri. O menino ainda não tinha conseguido falar uma palavra completa, embora já tivesse
chegado bem perto disso com seus grunhidos. Dias
depois ensaiaria outras aventuras linguísticas. Yuri
tem boas perspectivas pela frente. É atendido toda
terça-feira por uma fonoaudióloga do Núcleo Ampliado de Saúde da Família.
Acontece de às vezes os visitadores descobrirem
coisas que nem a própria família percebia, como
o caso de um bebê de 8 meses da cidade de Patos
cujos pais não tinham se dado conta de que era
cego. Foi a visitadora quem identificou a deficiência e encaminhou a criança para fazer ressonância magnética. A mãe teve sífilis na gestação.
A coordenadora estadual Cristina Melo destaca que os avanços registrados em Sapé, por
exemplo, foram possíveis graças ao trabalho

em rede com as equipes e lideranças do Centro de Referência em Educação Infantil, do
Creas, do Cras e dos agentes comunitários de
saúde. Antes dessa integração, no entanto, a
coordenação estadual do PCF precisou capacitar a equipe no município, onde o programa
teve início em maio de 2017.

Embora exiba números vistosos, o PCF
apresenta pontos fracos, a começar
pela alta rotatividade dos visitadores

“Antes mesmo da primeira capacitação para
supervisores, a equipe de visitadores já havia
sido formada e passava por estudos teóricos e
capacitações continuadas sobre a dinâmica do
programa e suas formas de atuação”, explica
Cristina. Uma semana depois da capacitação
dos supervisores do estado, Sapé já multiplicou
o conhecimento aos visitadores. Junto com a
equipe toda, a supervisora do PCF no município,
Jamila Leão Leime, compôs a música “Criança
Feliz”. Apresentada no lançamento do programa em Sapé, tem sido utilizada por vários municípios do país.
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Fonte: Natália Silva, assessora de monitoramento da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH), do Ministério
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Cremilda Carvalho com
o seu filho, Francisco, e o
cavalinho feito de talo de
carnaúba pela avó, Maria
de Jesus Bezerra
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PIAUÍ
Por Andréia Peres

A prioridade é a gestação fortalecer
As crianças, integralmente, desenvolver
As competências das famílias promover
E de violações sociais lhes defender
No patamar da Seguridade Social
Notadamente na área socioassistencial
Para a atenção ser deveras integral
O trabalho tem que ser intersetorial

N

os versos de cordel, intitulado “Plano
de Ação”, Rosângela Sousa, diretora de
gestão do Suas e coordenadora do Criança
Feliz no Piauí, chama atenção para uma das
boas práticas do PCF no seu estado, a intersetorialidade. Segundo ela, o Piauí foi o primeiro estado a ter um comitê gestor funcionando.
Também tem, desde o início do programa,
regimento interno e Plano Estadual de Ação.
“Como são diferentes instituições, todo mundo precisa saber qual é seu papel”, defende
Rosângela.
Além da Saúde, Educação, Cultura e Direitos
Humanos, também fazem parte do comitê gestor do estado áreas como a Coordenadoria de
Estado de Políticas para Mulheres e a Secretaria Estadual para Inclusão das Pessoas com
Deficiência. “Se nós estamos trabalhando com
mulheres, as mães, e crianças com deficiência e
há órgãos que atuam nessas áreas acho importante incluí-los”, diz a coordenadora. Na prática,
o Criança Feliz vem fazendo com que cada uma
dessas áreas promova de fato ações específicas
para primeira infância.
“Trabalhávamos com cursos de dança, de circo, mas nunca voltados para a primeira infância”, reconhece Marcel Julian, coordenador
de eventos da Secretaria de Cultura do Estado
do Piauí e membro do comitê gestor. Segundo
ele, esse encontro da Cultura com o Criança

Feliz permitiu que começassem a ser pensadas e estruturadas iniciativas, como oficinas
de contação de histórias.
Na Educação, a atuação da área no comitê estadual do PCF também vem rendendo frutos.
“Fomos instados a elaborar um projeto para
melhorar a preparação da mãe para fomentar
ações em prol dessa criança”, diz Anabela Cardoso Freitas, técnica da gerência de ensino fundamental e membro do comitê gestor. Batizado
de Mãe Educadora, o projeto piloto, desenvolvido pela Secretaria Estadual da Educação, deve
atender 2.520 mães de 25 municípios com baixo
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e com as mais altas taxas de atraso
e abandono escolar que aderiram ao Criança
Feliz. A ideia é, por meio de oficinas quinzenais
para as mães, abordar temas como desenvolvimento infantil, direitos da criança e importância do acompanhamento escolar para que a
criança possa ter um desempenho melhor na
escola, no futuro.

MONITORAMENTO COLETIVO
Para favorecer ainda mais a intersetorialidade,
o monitoramento no Piauí também é feito em
conjunto com a gestão do Suas. “O PCF não é nenhuma anomalia dentro da proteção social básica, dentro do Cras. Vamos ouvir os municípios,
os supervisores, o pessoal do Cras, o pessoal da
gestão, sobre quais as facilidades e dificuldades
que eles estão enfrentando na efetivação do
programa”, explica Rosângela.
O chamado monitoramento coletivo em conjunto com a gestão Suas começou a ser realizado
no estado em 2018. Os 12 territórios foram agrupados em cinco macroterritórios e cada uma das
cinco multiplicadoras é responsável por um deles. Com base nos dados enviados pelos supervisores dos municípios, a coordenação estadual e
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a equipe técnica sistematizam informações sobre a implantação do programa (Plano de Ação,
comitê gestor, atividades realizadas não previstas no Plano de Ação, alterações institucionais,
entre outras), avanços e dificuldades, e identificam, a partir de um ranqueamento, as maiores
demandas. Os municípios que têm a melhor e a
pior experiência são ainda visitados in loco.
Um dos principais momentos do encontro é a
chamada tribuna livre, em que cada município
fala o que quiser, dos grandes problemas aos
maiores progressos. Depois do momento de
escuta, acontece a atividade de conteúdo, definida com base nas necessidades detectadas
nos formulários. “Hoje, estamos mais próximos
dos municípios. O estado é muito grande. Tem
município que fica a quase 800 quilômetros da
capital. Não é fácil para o município chegar aqui
e tampouco para uma equipe tão pequena como
a nossa chegar lá no município”, aponta Rosângela. “Com a sistemática do monitoramento coletivo, a gente escuta vários municípios e eles
também escutam uns aos outros e aproveitamos
para fazer uma capacitação.”

No Piauí, os municípios que têm a
melhor e a pior experiência são visitados
in loco pela equipe técnica do Estado

Todos os dados da gestão Suas e do Criança Feliz
são ainda disponibilizados na plataforma Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Sasc) –
Sasc Integração.9 “Fazemos o acompanhamento
geral de todos os projetos da Sasc do Estado e,
no caso do Criança Feliz, concebemos um sistema de monitoramento usando a tecnologia
da informação”, explica Flávio Maciel, diretor
executivo da Vertical Tecnologia, que desenvolveu o sistema que permite ter informações, em
tempo real, do que está acontecendo em cada
município, monitorando mês a mês mais de 50
dados, como a equipe técnica (se está completa
9 Disponível em: <http://piaui-pi.azurewebsites.net/>.
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ou desfalcada, por exemplo) ou mesmo tempo
médio e quantidade de visitas, existência ou não
de carro ou de identificação do programa. “Esse
monitoramento eletrônico permite uma noção
muito mais precisa do que precisa ser feito e
também dos problemas e do que deve ser melhorado”, avalia a coordenadora, explicando que
o sistema também fica disponível para consulta
do comitê gestor, do Conselho Estadual de Assistência Social e do próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Além disso, a plataforma
disponibiliza treinamentos on-line. A ideia é que,
num futuro próximo, esse sistema seja usado
para premiar os municípios que se sobressaem
no Criança Feliz, a partir de dados concretos,
apurados e calculados mensalmente.

O EXEMPLO DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ
Com 24.008 crianças e gestantes atendidas até
1o de junho de 2018, o Criança Feliz está em 191
dos 197 municípios elegíveis do Piauí (97%). Santa Cruz do Piauí é um deles e, segundo a multiplicadora Ana Beatriz Barbosa Melo Freitas, se
destaca pela prática da intersetorialidade e pelo
bom uso da metodologia CDC.
Com pouco mais de 6 mil habitantes, a cidade
acompanha 100 crianças e gestantes e tem um
comitê gestor atuante, além profissionais voluntários, como dentista e fonoaudióloga, que apoiam a
equipe do Cras. O resultado desse trabalho em rede
pode ser visto em casos como o de Francisco de Assis Bezerra, que completou 3 anos em julho de 2018.
Em 5 de setembro de 2017, o garoto recebeu a
primeira visita do programa. Na época, segundo
o relatório, ele não mastigava os alimentos, se
alimentava apenas com líquidos, não tinha habilidade com as mãos para elevar talheres ou
copo à boca, andava com pouca segurança e
não falava nenhuma palavra.
“Pensava que o meu menino ia ser doente, que
não tinha ‘placa’ na mão, não ia ter ‘placa’ no
corpo. Eu dava comida ao menino e ele não
chupava. Notava que ele não mexia aqui com a
mola do queixo. Brincar ele não brincava. Comer
também não comia. Botava as coisas na mão

dele e ele jogava no chão. O menino só caminhava cambaleando aqui e acolá”, lembra a sua
avó, Maria de Jesus Alves Bezerra.
A mãe do Francisco, Cremilda Carvalho, não colocava o garoto no chão. Ele só comia deitado
no braço. Ao tomar conhecimento do caso pela
visitadora, Lucia Gomes, a supervisora do programa em Santa Cruz do Piauí, Maria Daguimar
Moura, falou com a coordenação do Cras que
acionou a rede: dentista, médico da Unidade Básica de Saúde, fonoaudióloga e psicóloga. Eles
não constataram nada físico ou psicológico que
pudesse impedir o desenvolvimento do menino.
O problema era a falta de estímulo.
Maria Daguimar orientou, então, a visitadora a
usar estratégias que constam do guia da metodologia CDC para estimular Francisco. Com o
talo de carnaúba, Lucia ensinou a avó da criança
a fazer um cavalinho de pau, por exemplo. Uma
lata de sardinha virou um carrinho, que o garoto
puxa de um lado para o outro. “Com a ‘acompanhação’, ele já caminha resolvido, corre, brinca,
joga bola, come. O meu menino ficou ativo. Acabou o medo do povo. Pensava que o meu menino
ia ficar com defeito”, reconhece a avó.

Hoje, Francisco não está mais no programa. Em
setembro de 2018, foi para creche recém-inaugurada e batizada informalmente de Creche do
Criança Feliz, que atende cerca de 30 crianças
do PCF. “Convocamos as famílias para ver quem
realmente queria a creche, fizemos o levantamento e encaminhamos para a Educação”,
conta Gláucia Araújo Portela, secretária de Assistência Social de Santa Cruz do Piauí.

Francisco de Assis Bezerra
chuta bola para o pai,
José Alves Bezerra. Ao
fundo, a mãe, Cremilda,
a avó, Maria de Jesus, e
a visitadora Lucia Gomes
observam orgulhosas

A Secretaria da Saúde, que assim como a da
Educação faz parte do comitê gestor, também está mapeando casos de hiperatividade
e de crianças com deficiência do programa
para enviar à Educação. A ideia é que essas
crianças possam ser incluídas no Atendimento Educacional Especializado (AEE). “Se não
tivéssemos essa interação, essa intersetorialidade, seria difícil esse programa funcionar”,
reconhece Murilo Clementino Santos, secretario de Saúde de Santa Cruz do Piauí e membro
do comitê gestor da cidade.
Além desse trabalho intersetorial, em Santa
Cruz do Piauí, o Criança Feliz se integrou e reforçou serviços que já existiam. “O PCF trouxe uma
visão que as pessoas não tinham. Elas achavam
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que o Cras era só para fazer o cartão do Bolsa
Família. Não sabiam dos outros programas que
envolvia, dos benefícios e do apoio que elas poderiam encontrar”, afirma Cristiane Monteiro de
Oliveira, coordenadora do Cras de Santa Cruz,
que calcula que as demandas, depois do programa, dobraram.

Keylla Sofia com a mãe,
Maria do Amparo, o
pai, Carlos José, e o
visitador Felipe Melo,
em atividade do Criança
Feliz, em Parnaíba

As gestantes do Criança Feliz, por exemplo,
foram encaminhadas para os grupos de gestantes do Paif, que acontecem no Cras. Depois
do PCF, como uma demanda do próprio programa, os grupos também passaram a trabalhar a paternidade responsiva. “As visitadoras
vieram com essa demanda, que as mães gostariam que os pais participassem mais”, conta a
psicóloga Francisca Leal, técnica de referência
do Cras. Segundo ela, hoje os pais participam
do pré-natal, vão às consultas médicas com a
gestante e, quando a criança nasce, também já
têm um envolvimento maior.
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As reuniões com os pais acontecem periodicamente no grupo de gestantes. Além disso, o município
se preocupou em fazer um acompanhamento das
futuras mães. Criou um Álbum da Gestante, com
espaço para guardar exames e também para que
elas respondam a perguntas sobre a gravidez e o
parto. O álbum fica com a gestante, mas uma cópia
dos dados é arquivada, para que, depois que ela
saia do programa, o bebê possa continuar sendo
acompanhado e essas informações não se percam.
Para fomentar ainda mais essa integração com a
assistência, o Criança Feliz também tem uma sala
dentro do Cras, um espaço para que os cuidadores
e gestantes tratem diretamente com a supervisora
alguma demanda de que eles tenham receio ou
vergonha de falar com os visitadores. A capacitação
também é contínua. “Toda segunda-feira, a equipe
faz uma leitura do guia para depois analisar caso a
caso”, detalha a supervisora Daguimar, que é pedagoga, com especialização em psicopedagogia.

ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO
Em Teresina, não são só os supervisores do programa que têm curso superior. Todos os 32 visitadores são formados e, segundo a coordenadora
do município, Elizabeth Nogueira, foram contratados, por meio de análise de currículo e entrevista, em regime de CLT com um salário mínimo.
No início, houve, segundo ela, resistência de alguns técnicos de referência dos Cras ao PCF e
um dos seus primeiros desafios foi conseguir a
adesão das famílias.
Para contornar esses problemas, o Criança Feliz
ganhou um estande no evento Teresina em Ação,
em que todas as Secretarias públicas do município ofertam seus serviços para a população. Além
de informações gerais sobre o programa, os interessados recebem também panfletos. A cada
encontro mensal há, de acordo com a coordenadora, cerca de 60 famílias aderindo ao programa.
Apesar da resistência inicial, o secretário municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas
Integradas, Francisco Samuel Lima Silveira, acredita que o Criança Feliz trouxe um incremento
para a política da assistência de Teresina como
um todo e em especial no contexto do Paif.
Pensando em fortalecer ainda mais essa parceria,
a supervisora Érika Patrícia Andrade organiza encontros mensais com as famílias do PCF nos Cras
da sua região, território norte de Teresina. Além
de uma apresentação do programa, o encontro
também tem momentos para esclarecer dúvidas
dos cuidadores sobre o Cras e o que pode ser encontrado lá e atividades entre eles e as crianças.
Cada encontro trabalha um tema, como qualidade de vida, escolhido pelos próprios participantes.

MUTIRÃO AJUDA PCF A ESCALAR
MAIS RAPIDAMENTE
Com uma lista de 1.869 beneficiários do Bolsa
Família defasada, repleta de endereços errados,
o primeiro desafio de Parnaíba, outra cidade do
estado que se destaca por suas boas práticas, foi
atingir a meta de 700 pessoas atendidas. Para
que isso acontecesse, foi feito um mutirão. Cada

um dos 24 visitadores ficou encarregado de verificar in loco cerca de 40 endereços da lista e foi
de porta em porta explicar o programa. Em dois
meses, o município conseguiu atingir a meta.
Cada casa que fez a adesão ganhou um adesivo
do programa (foto), que ainda hoje está colado
na porta, para facilitar a identificação e a troca
de informação entre as famílias.

Em Parnaíba, cada casa que fez a adesão
ao programa ganhou um adesivo
que ainda hoje está colado na porta
Hoje, o PCF atende 735 crianças e gestantes. A
demanda espontânea pelo Criança Feliz gerou,
inclusive, uma lista de espera. As crianças vão
sendo inseridas à medida que outras saem do
programa. Ao ser desligada, a criança também
é encaminhada para o Cras para participar de
projetos como o Brincando e Aprendendo, direcionado para crianças de 3 a 6 anos, com
atividades lúdicas para o desenvolvimento psicomotor e fortalecimento de vínculo. Há ainda
um relatório final do acompanhamento de cada
criança e gestante, que foi formulado pela equipe, com dados sobre o trabalho desenvolvido,
para que esse histórico fique registrado e possa
ser acessado, sempre que for necessário.
Outro diferencial do município é o suporte que
é dado à supervisão e aos próprios visitadores
para o atendimento às crianças com deficiência
ou mesmo com hiperatividade. Representante da área de Saúde no comitê gestor do município, o fisioterapeuta Francisco Vasconcelos
assessora a equipe na elaboração e na escolha
dos brinquedos. “Orientei a confecção de quase
todos os brinquedos”, diz ele. Segundo o fisioterapeuta, é importante trabalhar “no geral, mas
com o cuidado de ter coisas que sirvam para
o específico”. “Fazemos uma análise e vamos
adaptando de acordo com a criança”, explica.
“Nossa rede intersetorial aqui caminha bem
rápido”, comenta a supervisora Juliana Portela. “Trabalhamos muito com a Saúde e incen-
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tivamos a Educação, a matrícula em creche”,
ressalta Adalgisa Carvalho de Moraes Souza,
secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania do município.

cama, em cima do sofá ou no colo da mãe?”, questiona Tanha. Com estímulo, a criança começou a andar. Outras que não sentavam, eram muito tímidas
ou não falavam também mostraram avanços.

Em Parnaíba, o atendimento no Cras também
dobrou com o início do programa. “Quem era
atendido pelo Criança Feliz também passou a
frequentar as atividades do Cras”, relata Thaís
Castelo Branco de Moraes Silva, diretora da proteção social básica da cidade. Segundo ela, há
ainda uma estreita parceria da equipe técnica
do Cras com o visitador.

Quando Felipe Melo, estudante de Assistência
Social, começou as visitas, em setembro de 2017,
Keylla Sofia de Carvalho, de 1 anos e 11 meses,
por exemplo, “falava as coisas, mas não bem explicado”, lembra o seu pai, Carlos José de Carvalho Oliveira. Na maioria das vezes, quando queria
alguma coisa, ela só apontava. De lá para cá, ela
se desenvolveu muito, reconhece a mãe, Maria
do Amparo Oliveira Cruz, que diz ter ficado emocionada quando ouviu a menina falar uma frase
inteira pela primeira vez. “Ela disse ‘mamãe, amo
você’. Desse tamanho falar uma frase!”

“Cada dia tem uma história diferente”, diz Tanha
Carvalho, supervisora do PCF. Segundo ela, uma
das mães atendidas num assentamento, na zona
rural do município, amarrava a filha com uma
fralda numa cadeira de plástico. A criança tinha 6
meses e a mãe tinha medo de colocá-la no chão
de terra batida. “Orientei a mãe a colocar a criança
no chão e pedi para a visitadora ficar observando”,
conta a supervisora, lembrando que, cerca de três
meses depois, a própria mãe da criança foi ao Cras
para contar que ela já estava engatinhando.
Segundo Tanha, há ainda mães que achavam que o
filho tinha algum problema no joelho porque não
andava. “Como a criança vai caminhar em cima da

“Uma criança, quando estimulada desde a gestação, terá uma escolaridade melhor e, por sua vez,
salários melhores”, diz Tanha, que costuma usar
informações como essa para combater eventuais
crises de motivação da equipe. “Ontem, apareceu
um visitador aqui bem desanimado com a situação
de alta vulnerabilidade em que vivem as famílias e
mencionou o caso de um garoto que tem 10 anos e
não sabe reconhecer nem as cores. Falei para ele
que o que queremos é mudar isso, fazer o programa valer a pena na vida dessas pessoas.”
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RIO GRANDE DO NORTE
Por Mauri König

T

oda terça-feira à tarde, Maria Gildevania
do Nascimento monta na sua moto para
chegar aonde alguém a espera com a ansiedade
de sempre. Beatriz ouve ao longe o barulho da
moto e se põe de prontidão na varanda de casa,
tendo o pai por companheiro de espera.
Gildevania é uma das quatro visitadoras do Criança
Feliz no município de Frutuoso Gomes e coube a
ela os encontros semanais com Beatriz. A recompensa vem da gratidão do pai e do sorriso de
Beatriz, antes tão fechada que alguém até po-

deria duvidar que um dia ela pudesse sorrir. “Ela
era bem tímida, mas foi se abrindo aos poucos”,
conta a visitadora.
Quando a “tia” aparece, Beatriz sabe que chegou
a hora de brincar. Senta no piso bruto de cimento
da varanda, aguarda ansiosa pelo que vai sair da
caixa de surpresas e convoca o pai para a brincadeira. São apenas papéis coloridos e brinquedos
feitos de material reciclável, mas é muito mais
do que a menina já teve. Volta e meia chama a
avó para juntar-se à brincadeira quando ela está

FOTOS: RATÃO DINIZ

Claudio Francisco da Silva com a filha
Beatriz e a visitadora Maria Gildevania do
Nascimento. Ele é o único homem entre
os cuidadores das 100 crianças atendidas
pelo PCF em Frutuoso Gomes
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Fernanda dos Santos com
o filho caçula, Paollo
Guerreiro, de 2 anos, e a
visitadora do Criança Feliz,
Jéssica Dias

por perto. “Essa menina sempre foi quietinha,
mas agora ela brinca bastante”, diz Maria Martinha da Silva. Juntos, pai e filha fizeram até um
chocalho de garrafa PET recheada de milho.
Claudio Francisco da Silva ajuda no plantio da
lavoura de um tio num sítio das redondezas.
Não frequentou escola, mas sabe reconhecer a
importância das visitas para o desenvolvimento
da filha. Embora Maria Martinha compartilhe os
cuidados da neta, é do pai o papel de cuidador.
Ele tomou a responsabilidade para si depois de
separar-se da mulher.
Claudio é o único homem entre os cuidadores
das 100 crianças atendidas pelo PCF em Frutuoso Gomes. Ali, o programa é um exemplo de
como algo pode ir além das expectativas quando as pessoas acreditam no que fazem. O município foi um dos primeiros a iniciar as visitas no
Rio Grande do Norte e é considerado uma referência. O programa foi acolhido de tal forma que
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ganhou uma sala própria dentro do Cras, integrado às políticas públicas de assistência social.
Os recursos liberados pela prefeita Janda Jácome fizeram milagre. A Secretaria de Assistência
Social ganhou pintura nova, ar-condicionado,
biblioteca e uma sala forrada de acolchoados
para receber as mães e seus filhos. A prefeita
explica que antes a Secretaria estava mais centrada na realização de eventos, e isso precisaria
mudar. Confiou a missão a Évilis Gabriella Teixeira Pereira e diz não ter do que se arrepender.
“Agora as crianças participam, os pais participam. Não é aquele faz de conta”, afirma.
“Frutuoso Gomes atende de forma integrada.
Formataram a ideia do programa para que todas
as políticas públicas agissem juntas. Isso faz a diferença”, afirma a coordenadora do PCF no estado, Nathalie Azevedo. Hoje, a equipe não precisa
bater de porta em porta atrás dos beneficiários.
Há fila de espera. “Desde o começo eu sabia que

o Criança Feliz viria para agregar”, diz. “A gente
participa da vida dessas pessoas. Quando elas
evoluem um passo, a gente evolui junto”, diz a
secretária Gabriella Pereira.
Não há melhor caso para retratar essa evolução
do que o de Fernanda Amaral dos Santos. Aos 12
anos teve o primeiro filho, aos 19 deu à luz Josiane
na carceragem da polícia do município de Caraúbas, onde estava presa por tráfico de drogas. Ganhou uma segunda chance de uma juíza e saiu em
liberdade poucas semanas depois do parto, bem
antes do previsto. De volta às ruas, caiu na prostituição para sustentar o vício e os filhos.
O filho mais velho, nunca reconhecido pelo pai,
passou a viver com o avô materno. Ela seguia
com Josiane a tiracolo. O nascimento da terceira filha, Gabrielly, em maio de 2013, não a tirou
do álcool, das drogas e da prostituição. Enfim,
Fernanda conheceu Juciê e passaram a viver
juntos numa casinha na periferia de Frutuoso
Gomes. No início de 2016 o casal teve um filho,
Paollo Guerreiro. O menino nasceu com três
artérias coronárias obstruídas, e por isso a mãe
procurou ajuda na Secretaria de Assistência Social. Foi cadastrada no Bolsa Família, as crianças foram encaminhadas para a escola, Paollo
Guerreiro passou a receber atenção médica e,
em junho de 2017, foi incluído no PCF. Depois
das visitas do programa, Fernanda tem percebido um avanço na coordenação motora do filho,
além da perda gradativa da timidez.
Os encontros têm sido úteis para ela também.
No Dia das Crianças de 2017, Fernanda não
tinha um tostão sequer para comprar um presentinho para os filhos. Lembrou então das atividades sugeridas pela visitadora, Jéssica Dias.
Juntou uns potinhos de iogurte com desenho
de dinossauro, fixou elásticos no fundo e fez
pernas e braços com tampinhas de garrafa. Foi
um sucesso. Serviu de inspiração inclusive para
as visitadoras, que puseram a ideia em prática
com outras crianças do PCF. Fernanda não tinha
o hábito de brincar com os filhos. Agora, se esparrama com eles na varanda de casa e brinca
feito um deles. “A visita é um momento que eu
paro e dou atenção pra ele”, diz.

OS “SINOS DA MORTE”
Vagner cresceu ao som da morte. O sino da igreja
anunciava o falecimento de mais um dos 3 mil habitantes de Lucrécia, cidade do semiárido nordestino. Era meados dos anos 1970 e o sino dobrava
com uma frequência indesejável, uma época em
que se perdiam muitas vidas muito cedo.
Adulto, Vagner Araújo ingressou na política. Em
1996, aos 27 anos, se elegeu prefeito da cidade e
foi reeleito em 2000. No primeiro mandato, criou
o “agente escolar”, um professor da prefeitura que
dava reforço de conteúdo na casa do aluno. O índice
de repetência caiu pela metade e a evasão escolar
baixou a zero. Não foi surpresa, portanto, quando
o governo do Rio Grande do Norte empenhou seu
apoio ao PCF desde o início, em julho de 2017. Na
ocasião, Vagner ocupava pela terceira vez a pasta
do Trabalho e Ação Social, e essa parecia uma nova
chance de tentar calar os sinos de Lucrécia.

Nos municípios a parceria bem
azeitada tem sido fundamental para
o bom andamento dos trabalhos,
apesar das dificuldades
que enfrentamos”
Nathalie Azevedo, coordenadora do PCF no estado

A visita domiciliar inverte a lógica dos serviços
públicos, que não esperam a família buscar ajuda, vão até elas. “Se não for à casa das pessoas,
nunca vai dar a universalidade dos serviços”,
pontua Vagner. O apoio de primeira hora ao PCF
incluiu a cessão de dois carros exclusivos com
motorista e boa estrutura para a equipe. “É uma
gestão que contribui e entende a importância da
primeira infância. Nos municípios, a parceria bem
azeitada tem sido fundamental para o bom andamento dos trabalhos, apesar das dificuldades que
enfrentamos”, avalia Nathalie Azevedo.
Contudo, o estado utilizou pouco dos recursos
disponíveis no primeiro ano do PCF por causa
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das dificuldades em contratar pessoal. Já os
municípios estão contratando por um processo seletivo simplificado e, no geral, contam
com estagiários que atuam como visitadores
por um ano, em média. Para não prejudicar
o andamento do trabalho, o consultor Arthur
Araújo, contratado pela Unesco via MDS, é
quem tem capacitado o supervisor – a função
seria do multiplicador, mas não há profissionais em número suficiente.
Os cinco multiplicadores atuam nos municípios
fazendo monitoramento e avaliação. Ainda
há mais dois auxiliares administrativos e uma
coordenadora na capital. Até junho, o estado
dispunha de 138 supervisores, mas seria preciso
pelo menos mais três. Os visitadores somam 526,
mas seriam necessários mais cinco. Apesar dos
desfalques, a equipe fechou o primeiro ano do
programa com 14.902 crianças e 2.331 gestantes
atendidas em 137 cidades.

Jaciene de Lima com
a filha, Maria José,
que nasceu com
microcefalia, e a
visitadora do Criança
Feliz, Vaniele de Lira, no
município de Bom Jesus

A falta de profissionais impacta de alguma forma o monitoramento. Mesmo assim, Nathalie
fechou o primeiro ano do PCF com três capacitações de supervisores. Para suprir o déficit de
pessoal, ela conta com ajuda de Arthur Araújo,
para dar consultoria ao estado.
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O estado não tem um programa próprio voltado
para a primeira infância, não há verba específica
para essa finalidade. Dessa forma, o PCF supre
essa carência e vai bem nos municípios em que
os supervisores têm encontrado apoio local e
conseguido driblar as dificuldades criando estratégias de trabalho. É o caso de Frutuoso Gomes,
que trabalha os diversos parceiros envolvidos
com o PCF de forma integrada.
Outro exemplo é o de Bom Jesus. Ali, as três visitadoras atendem 13 gestantes e 87 crianças.
Reuniões regulares do comitê gestor do programa facilitam o diálogo intersetorial e permitem,
por exemplo, a busca por uma vaga na creche
antes mesmo de a criança ser desligada do PCF.
Coordenadora do programa em Bom Jesus, Camila Oliveira explica que a atenção acaba sendo
extensiva a toda a família e a maior demanda
acaba sendo para a área da Saúde.
Esse trabalho em rede tem se mostrado eficiente no único caso de microcefalia de Bom
Jesus. Jaciene de Lima foi acompanhada pela
rede local de assistência social durante toda a
gravidez devido ao diagnóstico de microcefalia. Nascida em novembro de 2015, Maria José
foi inserida no PCF em agosto de 2017. A meni-

na passou a receber a visita de Vaniele de Lira.
Perto de completar 3 anos, ainda está na fase
oral, leva tudo à boca, mas é ativa e pula feito
um canguru. As visitas do PCF têm melhorado
sua concentração e coordenação motora e auditiva, usando para isso uma caixa de papelão
colorida com algum objeto dentro ou a garrafinha sensorial, embalagem PET com água e
lantejoulas dentro.
“Se der uma colher e um copo de alumínio, vai ser
uma bateria de escola de samba”, brinca a supervisora do PCF no município, Rosiane Silva. A mãe,
por sua vez, tem sido só elogios ao trabalho e diz
não medir esforços para desenvolver ao longo da
semana as atividades propostas pela visitadora.
Mas nem sempre as atividades propostas são
compreendidas de imediato pelos cuidadores.
“Como vai brincar se é tão pequeno?”, questionou
Eliana dos Santos no primeiro contato feito por
Rosiane. Eliana vive com o filho, Lucas Ravelly, de
1 ano e 8 meses, na comunidade quilombola Passagem Comprida, em Bom Jesus. A equipe do PCF
observou que, assim como a maioria das mães do
lugar, ela não tinha o hábito de tocar nem conversar com o filho. Mesmo entre os quilombolas,
os diálogos costumam se resumir ao essencial.
Brena Heloisa Souza notou a mudança no com-

portamento da mãe depois das visitas semanais
a Lucas, iniciadas em agosto de 2017.
Eliana não conversava com o filho porque ele
não correspondia como ela esperava, mas percebeu que deveria partir dela a iniciativa para
desenvolver no menino a capacidade de falar.
“É importante para o aprendizado dele, o desenvolvimento é cada vez melhor”, reconhece.
Também admite que só de vez em quando faz
durante a semana as atividades sugeridas pela
visitadora. Essa é uma particularidade no local,
os adultos ficarem muito tempo longe dos filhos
por causa da longa jornada na lavoura.

Eliana dos Santos com
o filho Lucas Ravelly,
de 1 ano e 8 meses, e a
visitadora Brena Souza, na
comunidade quilombola
Passagem Comprida,
em Bom Jesus
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MARANHÃO

O

Maranhão foi um dos primeiros estados a
aderir ao Criança Feliz e, hoje, apresenta alguns de seus números mais expressivos. Até julho
de 2018, 202 de seus 217 municípios participavam
do programa, acompanhando 27.484 gestantes e
crianças. Os indicadores sociais do estado, o mais
pobre do Brasil, impactam a expectativa de público
do PCF, de 31.350 indivíduos. Com essa meta e com
o segundo maior território do Nordeste, as ações do
programa ganham contornos massivos. Em um ano,
a equipe estadual promoveu 13 capacitações, formando 199 supervisores de 180 municípios.
Segundo Vilma das Graças Lima Souza, multiplicadora do PCF no estado, no último dia do treinamento,
todos os supervisores fazem visitas domiciliares na
cidade onde ocorre a capacitação. Esse momento,
de acordo com ela, é fundamental para eles entenderem o papel dos visitadores que irão treinar e com
quem trabalharão no dia a dia. Até junho de 2018,
o Maranhão tinha o quinto maior número de visitadores do PCF: 974. Quando identifica problemas, a
equipe estadual faz visitas ou promove capacitações
específicas. Até julho de 2018, 22 municípios haviam
sido atendidos individualmente dessa forma.
“A grande maioria são municípios de pequeno porte,
com uma meta de 100 [atendimentos por mês]. Alguns
são ótimos, em outros a gente percebe que o programa fica solto. Aí vamos lá alinhar. Falamos: ‘Vocês são
uma política de assistência, estão referenciados no
Cras, que tem um órgão gestor. Vocês têm que trabalhar juntos!’”, conta Jisselda Gonçalves, coordenadora
técnica do PCF no estado. Nos encontros regionalizados, a equipe estadual procura promover discussões
entre as equipes municipais, para compartilhar as
dificuldades e a busca de soluções. “É um processo,
ninguém de uma hora para a outra vai entender a
política de assistência. Na verdade, precisamos fortalecer essa intersetorialidade, o que não é fácil”, diz.
O Maranhão criou o comitê gestor estadual do
PCF em fevereiro de 2017, com representantes de
quatro secretarias (Desenvolvimento Social, Saúde,
Educação, Direitos Humanos e Participação Popu-
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lar) e três membros da sociedade civil indicados
pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Até junho de 2018, porém, apenas um em cada
quatro municípios tinha comitê gestor.
Um exemplo bem-sucedido é o de Timon. A equipe
do PCF identificou na cidade o caso de uma criança com microcefalia. O comitê gestor municipal
acionou o do estado e conseguiu uma vaga para a
criança no programa Ninar, voltado ao pré-natal e
aos cuidados com o bebê nos primeiros dias de vida,
que conta com equipe multidisciplinar para atender
também crianças com problemas de neurodesenvolvimento e para aconselhar os pais.
A triagem e o acesso a esse público, porém, não
são tarefas simples. “Selecionar esse público era
um grande desafio e, para que desse certo, a gente
precisava dos profissionais da assistência. Seis meses
antes de as visitas começarem, fizemos um processo
de sensibilização não só da equipe do programa, que
estava sendo formada, mas também dos técnicos dos
Cras. E o papel deles foi fundamental tanto na busca
ativa das famílias como no encaminhamento dos casos”, diz a supervisora Ana Priscila Queiroz de Sousa.
Contratada especificamente para o programa, a
assistente social capacitou e hoje monitora o trabalho de 19 visitadoras. “A seleção [das visitadoras] foi
indicação do município e ocorreu antes mesmo de
haver a capacitação para nós, supervisores. Como
já tínhamos acesso ao material, fazíamos leituras
com elas, rodas de conversa e discussões. Depois
que toda a equipe foi capacitada, organizamos um
evento de lançamento nos Cras. Fizemos convites
e saímos chamando a população a participar do
programa. O interesse das famílias foi tanto que a
gente já no primeiro mês fechou a nossa meta de
500 atendimentos”, conta Ana Priscila.
Mãe de cinco crianças, Daiane da Silva Rêgo foi uma
das que recebeu o convite. “Quando apresentaram
o Criança Feliz, que falaram das atividades para desenvolver as crianças, já gostei. Voltei lá em seguida e
inscrevi minhas gêmeas, Thaís e Thauane, que tinham

Ana Priscila está satisfeita com os resultados do programa no município. “A gente percebe que aquelas
crianças que iniciaram no ano passado conosco tiveram realmente um avanço em seu desenvolvimento.
Além disso, 100% das gestantes atendidas, depois
que tiveram os bebês, quiseram continuar participando. São sinais muito positivos, de que realmente está
sendo trabalhada a questão do vínculo”, diz.

Essa interação entre o PCF e o Paif tem dado frutos
em Bacurituba, onde o programa atende 100 moradores. “O Criança Feliz sensibilizou as famílias. Muitas passaram a frequentar o grupo de orientação do
Paif, que realiza oficinas e palestras”, conta a supervisora do programa, Janice Vales de Melo. No Serejo,
comunidade quilombola a cerca de oito quilômetros
da sede urbana, o programa atende 13 crianças.
“Quando começamos a visitar o Serejo, observamos
as crianças brincando sozinhas – o que é um risco,
mas também uma questão cultural daqui da região.
Com as visitas, a percepção, especialmente das mães,
está mudando. Elas estão tendo mais consciência de
sua responsabilidade”, diz Janice. “Com a orientação
que temos dado, identificamos que as famílias têm
tirado mais tempo para as crianças. Elas passaram a
aplicar as brincadeiras e também a buscar a Assistência Social não só para retirar o Bolsa Família, mas
para procurar informação”, completa.

Segundo Jisselda, o PCF tem conseguido esse fortalecimento de vínculos por inserir as famílias na
rede de proteção do estado. “Você está entrando
no lar de pessoas em situação de vulnerabilidade,
não só de renda, mas de violação de direitos, de
violência. Então a gente entende que o Criança
Feliz veio para fortalecer também os serviços tipificados, como o Paif, para ajudar o Cras a conhecer
esse público”, diz a coordenadora técnica.

Moradora do Serejo e mãe de Matheus, de 12 anos,
Yasmin, de 3, e Ysla Rebeca, de 1 ano e 4 meses, a
dona de casa Vera Lucia Ferreira Correa reconhece
essa mudança. “Aprendi a sentar com minha filha
para brincar. Era uma coisa que eu não dava importância. Mas a visitadora me deu esse incentivo. Percebi que a Rebeca está mais falante, me chama, brinca
com os irmãos. No fim, fiquei mais próxima dela, dos
meus filhos e até me sinto menos só”, completa.

2 anos, e o Thalyson Moisés, que estava com 1”, conta. Ela afirma que as visitas transformaram a família.
“Antes, as crianças não gostavam muito de brincar, e
eu também não brincava muito com elas. Mas, pelas
conversas que a visitadora tem com a gente, falando
como é importante interagir com os filhos, comecei
a brincar mais com eles, pegar um livrinho, contar
uma história... Meu marido mudou bastante também.
Agora ele chega e vai beijando as crianças, brincando com elas. A gente tem mais carinho”, conta.
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Região Norte
A maioria dos estados da região Norte aderiu rápido ao Criança Feliz. Porém, a falta de
infraestrutura, as longas distâncias entre os municípios e a proximidade com a Floresta Amazônica
trouxeram dificuldades para levar o programa a todas as famílias que compõem seu público-alvo.
Também há o desafio de adaptar as ações para as populações indígenas, que têm forte presença
na região. No entanto, os estados têm buscado formas de colocar o PCF em prática. O Amazonas,
por exemplo, se apoia em parcerias com o terceiro setor. No Tocantins, o estado assumiu as
capacitações para agilizar a implantação.

RONDÔNIA

O

estado aderiu ao Criança Feliz em janeiro
de 2017, conseguiu o engajamento de parte
expressiva de seus municípios ao programa, mas,
até junho de 2018, apenas 12 dos 23 municípios
aderidos haviam constituído equipes, sido capacitados e iniciado as visitas, atendendo 861 das
3.250 gestantes e crianças que compõem a meta
do estado. “Ainda não estamos executando as visitas domiciliares em sua plenitude. Vários municípios estão encontrando dificuldades na contratação
e, alguns, na troca de equipes. A coordenação estadual também só conseguiu fazer uma capacitação
até agora”, relata a coordenadora do PCF no estado,
Sanuzia Heline do Nascimento Rodrigues.

A coordenação estadual é composta por Sanuzia e
por mais uma multiplicadora, que acumula funções
ligadas ao programa com o cargo de gerente de
toda a proteção básica do estado. Dessa forma, Sanuzia era, na prática, a única pessoa de referência
do PCF em Rondônia quando descobriu, em meados de 2017, que estava grávida. Tocou o programa
com os municípios até o fim do ano, chegando a
organizar uma capacitação para 15 equipes municipais completas. “Nós já tínhamos perdido quase
um ano. Então, foi uma estratégia capacitar todo
mundo de uma vez só, para que, quando as equipes
retornassem aos municípios, já pudessem iniciar as
visitas”, explica a coordenadora.

A coordenadora estadual afirma que é frequente,
nas equipes locais do programa, que o único profissional que tenha vínculo com a prefeitura seja
o supervisor. Normalmente ele é um funcionário
do Cras deslocado de sua atividade original para
atuar na supervisão do programa. “A questão da
contratação impacta mais na hora de constituir a
equipe, pela burocracia e pela demora em contratar. Nosso foco agora é cuidar da capacitação
das novas equipes, para garantir o sucesso das visitas domiciliares”, afirma.

As visitas começaram de fato em janeiro de 2018,
quando ela precisou sair de licença-maternidade.
O monitoramento do programa nos municípios e
o agendamento de novas capacitações ficaram
prejudicados. Em meados de 2018, o estado estava negociando com o governo a entrada de pelo
menos mais um membro na equipe.
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O objetivo é intensificar o trabalho para garantir
que todos os 23 municípios recebam treinamento completo e iniciem as visitas do PCF ainda em

tratava de uma bolsa, mas de um programa que
visa fortalecer os vínculos familiares em relação
às crianças. E as famílias aceitaram esse desafio,
deixaram a equipe entrar dentro de casa para
trabalhar essa vivência, de como cuidar, brincar
com as crianças”, conta Alessandro.

2018. O desafio é grande, tanto pela escassez de
tempo como pelo contexto.
A inserção do PCF depende antes de tudo da intersetorialidade de políticas. Avanços nesse sentido
têm surgido em alguns municípios, como Presidente Médici. Desde o início de 2018, a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família convida
gestantes do Criança Feliz a participar de oficinas
de artesanato, junto a outras mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pela pasta, como vítimas de violência doméstica.

Marilza Pereira Caldas, mãe de dois meninos, de
10 anos e de 1 ano e 4 meses, foi uma das que concordaram. “Perguntaram para mim se eu queria
participar para conhecer o programa. Eu topei,
achei que podia ser bom para meu pequeninho, o
Arthur. Ele nasceu com um rim só, então precisa
de diversos cuidados com alimentação, remédio,
é uma correria danada. Mas, pelo menos, graças a
Deus, o rim que ele tem trabalha normal, ele é um
menino com saúde”, conta.

“Nosso objetivo primeiro é de que elas consigam
enxergar que são capazes de realizar algo e, com
isso, possam futuramente gerar renda também”,
afirma Alessandro Martins Santos, secretário de
Bem Estar e Assistência Social de Presidente Médici. Mas, além da questão econômica, o secretário afirma que as oficinas têm tido uma resposta
muito positiva principalmente por promover um
resgate da autoestima de suas participantes.

Marilza também se diz satisfeita com o andamento
das visitas a seu filho menor. “Para mim, está sendo
maravilhoso a menina [visitadora] dentro de casa.
Porque ela trata a gente bem, trata o Arthur bem,
olha direitinho, pergunta o que que tá acontecendo”, relata. “Antes ele era meio nervosinho, e agora
ficou mais calmo, mais esperto. Acho que é o jeitinho dela, de conversar direitinho. Antes eu era mais
dura, agora aprendi também a abaixar na altura da
criança, conversar direito, para ela entender. Então,
melhorou 100%”, completa.

O secretário e uma supervisora monitoram o dia
a dia do Criança Feliz. Até julho de 2018, a equipe
atendia 104 gestantes e crianças no município.
“No início, quando fomos apresentar o programa
na casa das famílias, elas perguntavam: ‘Eu vou
ganhar quanto?’. Precisamos explicar que não se
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A família de Maria Arlete Menezes da
Costa (sentada no chão) vive apenas
do Bolsa Família e tem três crianças no
PCF: Yasmim, de 7 meses, Nicolas Gael,
recém-nascido (ambos no colo), e Alana,
de 2 anos (em pé, na janela), com a
visitadora do PCF, Larissa Souza Silva
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ACRE

Por Aureliano Biancarelli *

M

uitas das casas dos bairros ribeirinhos de
Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, são
de madeira e sobre palafitas. Suspensas a cerca
de um metro do chão, estariam assim protegidas
das enchentes e dos bichos. A miséria e a promiscuidade, no entanto, são ameaças maiores.
Os bairros periféricos e à beira do rio concentram a maior parte das 205 famílias acompanhadas pelo Criança Feliz. Tanto quanto pela
pobreza de sua gente, o município chamou a
atenção pela série de boas práticas que adotou
na execução do programa.
O PCF está mudando a vida de centenas de famílias. Uma delas é a de Maria Arlete Menezes da
Costa, que fica no bairro de Miritizal, às margens
do rio Juruá, onde as brigas de facções são constantes. Maria Arlete tem oito filhos e um neto recém-nascido. A mãe do bebê é a filha mais velha,
de 14 anos. A família de Maria Arlete reproduz
uma situação de extrema penúria e de vínculos
fragilizados que faz pensar no enorme desafio
enfrentado pelos visitadores.
A família vive apenas do Bolsa Família e tem
agora três crianças no PCF: duas filhas de Maria
Arlete – Yasmim, 7 meses, e Alana, 2 anos – e o
neto que acabou de nascer, Nicolas Gael. Luana,
a mãe dele, está no quarto escurecido por cortinas, amamentando. “Tive o bebê porque veio”,
diz ela, contando que não tem namorado, nem
companheiro e mora na mesma casa com a mãe.
A dupla que visita a família de Maria Arlete é
formada por Larissa Souza Silva e Edilson Júnior.
Eles visitavam a família para ver Yasmim e Alana
quando perceberam a gravidez de Luana. Ela foi
incluída no programa como gestante e, agora,
Gael é atendido pelo PCF. “A primeira coisa que
procuramos saber foi se Luana estava aceitando
a gravidez”, conta Larissa. Nem ela nem a mãe
tinham certeza dessa aceitação. “Aos poucos,
fomos mostrando a importância de ela amar a

criança já na barriga. Passar a mão, acariciar, falar com o bebê. Ela ganhou confiança e começamos a pensar no nome, porque escolher o nome
é uma questão de afeto, é um sinal de que você
está esperando aquele bebê”, diz a visitadora.

BRINCAR AINDA É UM LUXO
A casa de Maria Arlete vive tomada por crianças.
Dos oito filhos, um está na creche e cinco na escola
do bairro, distribuídos nos períodos da manhã e tarde, para evitar maior confusão no pequeno espaço.
Com tanta coisa para fazer, Maria Arlete confessa
que não tem tempo para brincar com Yasmim e
Alana, como recomendam os visitadores.
Maria José Ricardo de Souza Ferreira, supervisora do programa na cidade, observa que na
cultura das famílias locais o importante é que os
filhos tenham o que comer e o que vestir. Brincar
é um luxo ao qual não se dão o direito. “O programa veio para mudar esse pensar, fazer com
que o cuidador dedique um pouco do seu tempo
para suas crianças”, aponta.
É o que vieram fazer Larissa e Júnior. Alana já
conhece o jogo de boliche com garrafas PET
pintadas como pinos e uma bola feita de papel. No mesmo jogo, Alana aprende a identificar as cores e a contar. A preocupação é com
o desenvolvimento motor e cognitivo da criança. Luciana, 13 anos, é quem brinca com Alana, mas na casa ninguém faz brinquedos para
as crianças usarem fora do tempo das visitas,
como orientam os visitadores.
Yasmim tem 7 meses e, para a idade dela, o
chocalho é a melhor ferramenta de brincar
e ensinar. É feito com uma garrafa PET pequena, pintada, com grãos de milho ou feijão
no seu interior. Yasmim segura o chocalho,
depois atira longe, com força. Júnior agita o
chocalho em algum ponto, no alto da cabeça.
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Ela segue com os olhos. Depois repete o barulho no ouvido direito, em seguida no esquerdo.
“Ela está escutando bem com os dois ouvidos”,
informa o visitador.

ALÉM DAS REGRAS
As necessidades são tantas nos bairros de Cruzeiro do Sul que as regras do PCF parecem não
dar conta. Com o coração na mão, Maria José e
os visitadores ultrapassam os horários e tentam
se guiar por uma mistura de emoção e razão.
Na casa de Aristelia Gomes Secundo, é Kauendylla, 2 anos, que está inscrita no programa, mas na
família há sete meninas, a mais velha de 16 anos.
O pai está preso há um ano e dois meses e ainda
não foi julgado. O visitador é André Borges. “A
criançada adora ele. Sempre pergunta por todas
as meninas, quer saber do meu esposo. Foi um
amigo que nós ganhamos”, conta Aristelia. Sua
casa é tão cheia de crianças que as atividades
que ela realiza com a pequena Kauendylla, sob
a orientação de André, acontecem na varanda
da casa ao lado. Mas mesmo lá é difícil que ela
ganhe exclusividade, pois as irmãs e as crianças
vizinhas também querem brincar.

No Acre, a contratação e a manutenção
das equipes de supervisores
e visitadores têm sido uma das
principais dificuldades

Isabele, de 1 ano e 7 meses. Mas estão preocupados com os irmãos, Rodrigo, 4 anos, que “vivia
mudo”, e Ana Clara, 7 anos, que tem a “língua
presa” e passa horas escondida no forro da casa.
“A gente começa fazendo a mãe brincar com o
nome dos bichos para a Isabele, mas aí é o Rodrigo que chega, vai se soltando, e Ana Clara que
desce e não para mais de falar, e fala direitinho”,
relata Júnior. Ana Clara está acompanhada pela
Apae e tem melhorado rapidamente, diz Larissa.
Ela explica que, antes de começar qualquer atividade, os visitadores conversam com a mãe ou o
cuidador. “A gente observa o que está acontecendo, se alguém não está bem, se a família precisa de
consulta, se o exame já foi marcado no posto, pede
a caderneta de vacinação. E aí então começam as
atividades com os cuidadores e as crianças”, relata.

O PROGRAMA NO ACRE
O PCF começou no Acre em 26 de julho de 2017.
Nos meses seguintes, 17 das 22 cidades do estado aderiram ao programa. Em Cruzeiro do Sul,
são 23 supervisores e 87 visitadores, que atendem 2.141 crianças e 369 gestantes. Até junho de
2018, foram feitas 39.501 visitas.
O Acre respondeu rapidamente ao PCF. As dificuldades, no entanto, também vieram depressa.
A começar pela contratação e manutenção das
equipes de supervisores e visitadores. A maior
parte dos municípios está com os gastos bloqueados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Com isso, eles estão impedidos de realizar concursos e convocar servidores já concursados.

“É muito comum isso acontecer”, explica Maria
José. “As crianças, sobretudo as da família, vêm
brincar juntas, e o objetivo do programa é esse
mesmo, fortalecer os vínculos na família, deixar
que elas interajam entre elas.” A supervisora observa que quase todas as atividades são para duas
pessoas ou mais, justamente pensando nas outras
crianças, além dos pais. “Prefiro quando há uma
turma toda, um vai ensinando o outro”, diz André.

A alternativa tem sido as contratações temporárias. Isso leva a uma alta rotatividade entre os
visitadores, fator de desgaste para um programa que vai até as famílias com o propósito de
fortalecer vínculos. “Algumas famílias deixaram
o programa depois que o visitador foi trocado”,
relata Maria Cristina Duarte de Oliveira, diretora de Política de Assistência Social no estado e
coordenadora estadual do PCF.

Na casa de Maria Rosangela Silva Azevedo, os visitadores Júnior e Larissa trazem atividades para

Um dos diferenciais do PCF no Acre é que todos
os municípios receberam treinamento e visitas

144 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: AVANÇOS E DESAFIOS

técnicas na própria cidade, “mesmo quando
o trajeto por barco é muito perigoso”, segundo Raimunda Nely da Silva, multiplicadora do
programa. Isso acontece em pelo menos quatro municípios de difícil acesso, aonde só se
chega por rio ou em pequenas aeronaves. Uma
estratégia para conviver com a dificuldade de
acesso é o casamento de agendas dos vários
programas e serviços.

COM A “ESCOLTA” DA
PASTORAL DA CRIANÇA
Cruzeiro do Sul diz ser a única cidade do Acre
onde o PCF tem um carro próprio. Foi cedido
pela Secretaria de Desenvolvimento Social, dirigida por Keiliane Nunes de Melo Cordeiro. O
veículo envelopado com o símbolo do programa percorre discretamente as ruas dos bairros

ribeirinhos e periféricos. No início, era seguido
por crianças pedindo guloseimas. Agora todos
sabem que ele transporta os visitadores que
partem do Cras em direção aos bairros onde
estão as famílias atendidas pelo programa.

Kauendylla, 2 anos,
e a mãe, Aristelia
Gomes, em atividade
do Criança Feliz com o
visitador André Borges.
“Foi um amigo que nós
ganhamos”, diz Aristelia

Porém, o programa encontrou na cidade um cenário de violência explosiva nos bairros periféricos. Há casos em que o visitador foi intimado a
não retornar naquela semana porque a facção
tinha contas a acertar. Em outro, o visitador foi
acompanhado por jovens do tráfico até a família
a ser visitada. Do lado de fora, eles acompanharam a atividade. Queriam saber de fato o que
estava acontecendo.
Para entrar em certos bairros, o Criança Feliz tem
se valido de voluntários da Pastoral da Criança e
da Missão Família, que há tempos têm bom trân-
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tas e verduras, que poderiam ser cultivadas nos
espaços vazios em torno das casas. Mesmo os
que cultivam hortas não têm o hábito de comer
verduras, vendem seus produtos na feira da cidade. O macarrão instantâneo, barato e fácil de
preparar, é um recurso frequente. “É difícil ensinar boas práticas de nutrição quando as famílias quase não têm o que comer”, diz Maria José.
A amamentação tem sido o único alimento de
qualidade disponível a todos os bebês, prática
que é incentivada em todas as visitas.

sito nas áreas periféricas e ajudam nas “buscas
ativas” e nas visitas a bairros dominados pelo tráfico de drogas. “Entramos com eles, pedimos que
nos levem até o cabeça da facção e explicamos o
que queremos”, diz a secretária Keiliane.

É com a chegada dos visitadores
do PCF que muitas famílias
descobriram seus direitos

Tão grave quanto a baixa escolaridade e o alto
desemprego é a falta de informação sobre seus
direitos. Muitos nunca se inscreveram no Cadastro
Único, com isso não têm acesso ao Bolsa Família,
nem ao Criança Feliz, nem sabem a quem recorrer
e pedir ajuda. É com a chegada dos visitadores do
PCF que muitas famílias descobriram seus direitos.
“Percebemos uma grande procura pelos serviços”,
relata Helder Sarah, secretário adjunto de Desenvolvimento Social. “O Criança Feliz ajuda na divulgação, porque a conversa é feita em casa.”

Clícia Maria Barbosa Lopes é voluntária na Pastoral da Criança desde os 13 anos e hoje atua
como capacitadora. Na cidade, são cerca de 500
voluntários, cada um se ocupando de 15 famílias. “A Pastoral fez uma publicação especialmente para ajudar o trabalho do Criança Feliz,
garantindo que sejam bem recebidos”, diz Clícia.
O fato de os dois programas repetirem algumas
práticas e lições é visto como positivo. “Só a repetição vai fazer com que essas mães interiorizem o que a gente está falando”, afirma.

* Jornalista, com especialização em Mídia pela Universidade
de Paris. Desde 2002, é Jornalista Amigo da Criança, título
concedido pela organização da sociedade civil Andi, em
parceria com o Unicef, entre outros, aos profissionais da
imprensa que mais se destacam na cobertura desse tema.
Foi repórter especial de revistas e jornais de grande
circulação como Veja, Jornal da Tarde e Folha de S.Paulo.

Informações básicas sobre nutrição também
fazem parte do cardápio de orientações que
os visitadores levam até as famílias. Chamam a
atenção para a importância do consumo de fru-
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AMAPÁ

O

programa Criança Feliz chegou ao Amapá
em fevereiro de 2017 e, em julho de 2018,
atendia 468 crianças e 127 gestantes. O “fator
amazônico”, que se manifesta em características
climáticas e sociais, está entre os elementos que
conferem particularidades à região. “Aqui a gente
tem alguns municípios que sofrem com cheias e
com queimadas, dependendo do período do ano.
Por isso, enfrentamos dificuldades no deslocamento às comunidades quilombolas, ribeirinhas
e indígenas”, avalia a multiplicadora da iniciativa
no estado, Gilmara Helena Oliveira dos Passos.
Ao lado da outra multiplicadora Joice Alfaia, Gilmara, que é da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social, coordenou o programa no Amapá até
a chegada de uma coordenadora exclusiva. “O
estado teve dificuldade para implementar o PCF,
pois na época não possuía equipe e coordenação
exclusiva. Somente duas multiplicadoras deram o
subsídio necessário para que os municípios conseguissem executar o programa”, explica.

REFERÊNCIA EM INTERSETORIALIDADE
Apesar das dificuldades iniciais, os resultados começaram a aparecer. Por exemplo, em Laranjal do
Jari, município localizado ao sul do estado, a capacidade de os órgãos municipais trabalharem de forma integrada se destaca. Ao contrário da estrutura
estadual, que até julho de 2018 não tinha conseguido realizar uma única reunião do comitê gestor, no
município esse coletivo se reúne com frequência, e
o resultado é o fortalecimento da rede socioassistencial e da rede de políticas setoriais para o atendimento das famílias acompanhadas.
Amanda Menezes, coordenadora municipal do
PCF, credita o sucesso da intersetorialidade à
gestão local. “Nosso prefeito cresceu em Laranjal do Jari e conhece a realidade que enfrentamos, assim como cada um dos nossos secretários
municipais. Conhecemos nossas necessidades e,
juntos, trabalhamos para oferecer qualidade de
vida à nossa população. Os secretários que fa-

zem parte do comitê gestor geralmente estão
presentes nos eventos e dispostos a resolver as
demandas do programa”, afirma.
O “fator amazônico” não tem atrapalhado o andamento do projeto em Laranjal do Jari, pois ali
as visitas são realizadas apenas na zona urbana.
“No entanto, por se tratar de uma cidade onde
parte da população mora na parte baixa, algumas vezes somos surpreendidos pela alta do rio
Jari e ficamos impedidos de realizar a visita domiciliar. Este ano tivemos dois episódios em abril
em que tivemos que suspender as visitas naquela
parte da cidade”, conta Amanda.

Em Laranjal do Jari, a capacidade de
os órgãos municipais trabalharem
de forma integrada se destaca
Com apoio dos órgãos municipais, o Criança Feliz atende 127 crianças e 23 grávidas, totalizando os 150 atendimentos estipulados como meta
para Laranjal do Jari. Entre os beneficiados, contudo, não constam crianças do BPC, porque ainda falta capacitação para atendê-las.
Enquanto essa capacitação não chega, as crianças
que participam do programa são estimuladas com
brinquedos feitos de materiais de baixo custo que
as famílias geralmente têm em casa. A estratégia,
que faz parte das diretrizes que fundamentam o
PCF, tem como objetivo apresentar aos cuidadores
utensílios que podem ser utilizados para repetição
do exercício depois que a visitadora vai embora.

COMIDA, HIGIENE E BRINCADEIRA
Entre uma visita e outra, Maiele Viegas da Silva,
mãe de Guilherme da Silva Martins, 1 ano e
2 meses, vai aprendendo a interagir mais e a reconhecer cada etapa do desenvolvimento do filho.
“Antes do programa, eu brincava pouco, dava mais
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atenção à comida e à higiene dele. Mas, desde que
as visitas começaram, a Maria tem me orientado a
cantar, a ler e a brincar mais com ele”, relata. “Também aprendi a ter mais paciência, a fazer brinquedo
com os objetos de casa mesmo, e que tudo o que
meu bebê faz é importante para saber se ele está se
desenvolvendo no tempo certo”, completa.
Como a equipe do PCF é reduzida, a coordenação
do programa pede aos municípios que enviem relatórios mensais das ações executadas e informem se
estão tendo dificuldade na execução. “Quando estão
tendo dificuldade, a gente cria uma estratégia para
fazer o acompanhamento desse município”, explica
a multiplicadora Gilmara. O relatório também mapeia aspectos como a realização de reuniões intersetoriais e o andamento das ações de acordo com o
planejamento realizado por cada município.
Outra estratégia adotada no estado para acompanhar o andamento do PCF em cada cidade foi o
estabelecimento de um cronograma de visitas. “No
primeiro semestre, fomos a alguns municípios para
acompanhar mais de perto a execução do programa, verificar as dificuldades, conversar com os gestores sobre utilização dos recursos, enfim, fizemos
uma aproximação. Além disso, realizamos a cada
três meses uma reunião de realinhamento na qual
os municípios trocam experiências”, afirma Gilmara.

Em Laranjal do Jari, o controle das visitas realizadas no dia é feito por meio do caderno que
cada visitadora possui e no qual o cuidador assina ao término de cada visita. Segundo a coordenadora municipal, Amanda Menezes, outra
atividade de acompanhamento consiste nas
reuniões semanais, quando a equipe do Criança
Feliz compartilha as experiências vivenciadas
na última semana e avalia se há algo que precise ser aperfeiçoado.
Os cinco municípios que já implementaram o
programa contam, ao todo, com 18 visitadoras, cinco supervisores e dois coordenadores.
A contratação aconteceu de forma variada
nos municípios. Alguns fizeram processo seletivo, outros optaram pela contratação direta e houve aqueles que utilizaram servidores
efetivos. Os servidores dos municípios que
atuam no Criança Feliz recebem gratificações
para isso.
A maior gratificação, contudo, são os resultados
alcançados e o reconhecimento das famílias beneficiadas, como a de Maiele e Guilherme. “Esse
programa é ótimo porque ele ajuda na formação do caráter de cada criança, além de ajudar
as mães a criarem um vínculo mais amoroso com
seus filhos”, comemora a mãe.
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PARÁ
Por Aureliano Biancarelli

T
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odas as terças-feiras pela manhã, Maria Ferreira da Silva sai para uma missão especial:
visitar famílias da aldeia indígena Kaprãnkrere
Kayapó, em Pau D’Arco, no sudeste do Pará. Kaprãnkrere quer dizer “toca do jabuti”. O município
é o primeiro a incluir uma terra indígena na área
de atendimento do Criança Feliz. E Maria é a primeira visitadora a fazer esse contato.

árvores cobertas com folhas de palmeira, estão
sendo substituídas por casas de alvenaria. No
meio da aldeia fica a maloca, uma cabana comunitária onde a tribo se junta para cerimônias
e os homens se reúnem para conversar.

IRÃ NA SOMBRA DA GOIABEIRA

No início de junho, uma gestante e três famílias com
crianças menores deveriam receber sua visita. Uma
delas é a do menino Irã Bepkamró Kayapó. As outras
famílias não foram encontradas, nem a gestante.
“Com os índios, há sempre esse deslocamento imprevisível”, observa Maria. Às vezes a família não é
encontrada porque os homens saíram para a caça.
“Mas eles sempre nos recebem muito bem”, diz.

A oca de Irã fica à direita de quem entra na aldeia. Oio Kayapó vai ao encontro de Maria, a visitadora. Oio é o intérprete dos índios, que só falam
a língua kayapó. Há um compromisso assumido
pela tribo e pelo PCF para que Oio acompanhe
todas as visitas. A mãe de Irã é Kôkô-Ê. Como as
outras mulheres da aldeia, ela se ocupa da casa,
da comida, das crianças e da roça. O pai de Irã é
Eketi Kayapó, professor na própria aldeia.

A aldeia é formada por cerca de 20 ocas que se
espaçam formando um enorme círculo. Cerca de
90 famílias vivem ali. Muitas das ocas, que são na
verdade grandes cabanas feitas com troncos de

A visitadora Maria estende uma esteira sob a
goiabeira junto da oca. De sua mochila, retira
brinquedos de madeira, coloridos. São quase
todos feitos com a haste da folha do buriti, pal-

Na aldeia indígena Kaprãnkrere Kayapó,
em Pau D’Arco, o pequeno Irã Bepkamró
Kayapó se diverte com brinquedos de
madeira coloridos, quase todos feitos com
haste da folha do buriti, ao lado da mãe e
da visitadora Maria Ferreira da Silva.
Ao fundo, o pai, Eketi Kayapó, observa
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meira muito comum na região. Cuidadosamente
recortados em diversos tamanhos, os pedaços de
buriti são empregados em jogos e brincadeiras.
Tímida, Kôkô-Ê só se manifesta em kayapó e faz
poucos comentários. Irã balbucia palavras nas
duas línguas. Com a ajuda do intérprete, a mãe diz
que o filho mudou muito desde que Maria passou
a visitar a casa. Sempre muito calado, ele passou
a brincar e a falar com a visitadora. O pai diz que
Irã também será professor. Be Courati, a irmã de
4 anos, quer ser doutora. As outras duas, Neika e
Nhakamora, também querem trabalhar na escola.
Irã faz 3 anos em junho e terá de sair do PCF. Maria está providenciando seu desligamento. Se o
município contasse com um Cras volante, Irã continuaria sendo atendido na aldeia. Como não há,
ele e toda a tribo vão ganhar um atendimento especial. Um grupo de técnicos do Cras vai ocupar a
aldeia, a cada 15 dias, oferecendo atividades para
todas as crianças. “A convivência será feita em
parceria com a educação, na creche construída
na entrada da aldeia”, diz a supervisora do PCF
no município, Flávia Tulia Meira Nobrega Santos.

AS MUITAS LIÇÕES DO PROGRAMA
No Pará, cerca de 40 municípios têm terras indígenas e em pelo menos seis deles as aldeias estão
próximas das cidades. O programa estuda a entrada nessas aldeias, segundo Antonio Carlos Costa Sena, coordenador do Criança Feliz no estado.
No município de Jacareacanga, por exemplo, 80%
da população é indígena. “Os técnicos do PCF de
Pau D’arco foram os primeiros a entrar em uma
aldeia indígena em todo o território nacional”,
comemora a secretária de Assistência Social da
cidade, Núbia Nunes Carvalho. “Outros estados
querem aprender a receita com a gente”, diz.
O PCF em Pau D’Arco tem 100 famílias cadastradas e oito gestantes. Mas ali o programa não é
lembrado apenas pelas visitas na aldeia. A chegada dos visitadores trouxe novo ânimo aos moradores. O programa trabalha fortemente com o
Cras e mantém estreita parceria com o serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif).
“As famílias começam a descobrir que têm direi-
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Irã Bepkamró Kayapó é atendido pelo PCF em Pau D’Arco

tos na assistência social, na saúde, na educação”,
diz Flávia Santos. A procura pelos serviços do Cras
e dos postos de saúde quase dobrou.
O Cras ampliou os cursos que oferecia e abriu
novos, atraindo alunos de todas as idades. Vários
dos formandos já estão vendendo doces e salgados em casa e na rua. Vânia Lopes Feitosa, uma
das mães visitadas pelo PCF, está fazendo isso. A
filha Danielle, 7 anos, segue um curso de dança
no Cras e quer ser bailarina.
Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a Secretaria de Ação Social, as famílias aprenderam a fazer sabão e detergente em
casa. Problemas decorrentes da falta de higiene
tinham sido notados nas residências durante as
visitas do PCF. Com a Secretaria de Educação, começa a ser organizado um curso de alfabetização
para adultos. Com o hábito da leitura levado pelos
visitadores, pais analfabetos querem aprender a
ler para contar histórias para suas crianças.

QUEM FAZ O CRIANÇA FELIZ
Em junho de 2018, o PCF contava com 133 supervisores e 659 visitadores em todo o estado, que aten-

diam 13.285 crianças e 1.468 gestantes. Antonio
Sena faz um balanço positivo das contribuições
trazidas pelo PCF, sobretudo na área pública. “As
visitas vieram ampliar o acesso das pessoas aos
serviços do SUS e do Suas. Hoje todos conhecem
o Cras”, diz.
Roberta Salgueiro, consultora da Unesco junto
ao MDS para apoio no Amapá e no Pará, avalia
que a equipe do PCF em Pau D’Arco está bem estruturada, conhece seu papel e sabe como executá-lo. “A equipe faz um trabalho diferenciado
com relação aos relatórios que preenche. Tem
um vínculo muito forte com os outros programas
realizados pela assistência social, está bem encaixado ao Suas”, afirma.
Justamente por conta das dimensões do Pará,
o programa inovou na comunicação com os
técnicos dos municípios. Além dos encontros
regionais, foram produzidos três vídeos sobre
os propósitos do programa e como implantá-lo, e também sobre a formação e funções
dos comitês gestores. Segundo Antonio Sena,
o estado e o programa têm vários grupos de
WhatsApp: a “comunidade” dos supervisores
de cada município e dos membros dos comitês
gestores, por exemplo. “As redes sociais estão
sendo muito importantes”, diz.

APRENDENDO COM OS ÍNDIOS
A integração de uma aldeia indígena ao programa
foi uma descoberta importante para Pau D’Arco.
“Mesmo sendo vizinha, a aldeia tem outra cultura.
Foi preciso entrar nessa cultura para entendê-la”,
diz a supervisora Flávia. A ampliação desse atendimento para outras aldeias, de outras etnias, depende dos resultados do programa na cidade.
O coordenador Antonio Sena diz que essa participação vem sendo tratada em Belém e em Brasília. Segundo ele, o MDS já lançou um primeiro exemplar
sobre o trabalho social com famílias indígenas. A intenção é produzir uma segunda publicação com experiências registradas em municípios e terras indígenas do Araguaia (TO) e do Baixo Amazonas (AM).
Roberta Salgueiro, da Unesco, diz que a integração das aldeias está em processo de avaliação.
“Há um esforço para adequar a metodologia do
programa com a diferença cultural. Mas ainda
há muito o que pensar para replicar essas metodologias para populações e comunidades
tradicionais”, diz. A visitadora Maria Ferreira,
que mora na área urbana a 10 quilômetros da
aldeia, não recebeu treinamento diferenciado
para lidar com os índios. Diz que está aprendendo com eles mesmos e a ajuda da internet.
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m Roraima, o Criança Feliz está chegando,
até de canoa, a comunidades indígenas
afastadas. “Olha a turma do Criança Feliz e do
Cras aqui se arrumando para ir destino a Pedra
Preta!”, diz um vídeo da equipe de Uiramutã enviado para o grupo de WhatsApp do programa
no estado. Nas imagens, duas visitadoras e dois
profissionais do Cras da cidade colocam colete
salva-vidas e embarcam rumo à comunidade,
que abriga mais de 200 indígenas das etnias macuxi, ingarikó, wapixana e patamona.
Uiramutã é o município mais setentrional do Brasil
e o de maior percentual de nativos: 88% dos moradores se declaram indígenas. “Dos 100 indivíduos
que acompanhamos pelo PCF no município, 90 são
indígenas. Nossas quatro visitadoras também têm
origem indígena: três são macuxis e uma, patamona. Isso tem ajudado na conversa com os líderes
das aldeias, os tuxaua”, diz a supervisora municipal
do PCF, Laurejanne Costa.

Em Uiramutã, as quatro visitadoras têm
origem indígena, o que tem ajudado
na conversa com os líderes das aldeias
Ela conta que a apresentação do programa às comunidades e as visitas só podem ocorrer após o aval
dessas lideranças indígenas, mas que a recepção
tem sido positiva. “Quando apresentamos o programa, as mães gostam, começam a sorrir. Elas não
têm o hábito de ficar muito com as crianças. É parte
da cultura deles as mulheres engravidarem cedo,
logo que menstruam, e terem muitos filhos, quatro
ou mais. Elas deixam os menores com o irmão mais
velho, para se dedicar ao trabalho na aldeia, que é
sempre coletivo”, explica a supervisora.
A equipe local do PCF afirma que o programa está
tendo um impacto profundo nesse contexto, transformando aos poucos a relação das comunidades
indígenas com essa fase da vida, de acordo com a
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visitadora de origem macuxi Janaína Pereira da Silva. “O programa está mudando bastante a visão do
cuidador, de qual seu papel dentro do próprio lar. O
normal era a mãe ir tendo filhos e filhos, e aí o mais
velho, assim que podia andar e falar, já começava
a cuidar dos menores, para os pais irem trabalhar
na roça. Não tinha aquele vínculo afetivo”, explica.
“Com o programa, os pais passaram a deixar um
responsável adulto, de confiança, olhando as crianças. Elas adoram, porque têm mais tempo para
brincar: caem no rio, brincam de bola, sobem em
árvore”, diz Janaína. A dinâmica da família também
mudou. “O cuidador já brinca mais com a criança,
faz cócegas. As mães ficam mais tempo dentro de
casa e realizam as atividades que a gente deixa
quando vai à comunidade”, relata a visitadora.
As dificuldades de deslocamento são grandes,
fazendo com que parte das visitas ocorra com
intervalos mais longos. A viagem a determinadas
comunidades indígenas pode tomar mais de um
dia. A única maneira de chegar a algumas aldeias
é com a única caminhonete 4x4 da prefeitura,
compartilhada por todas as equipes da assistência social e da saúde. “Quando a comunidade é
próxima, vamos caminhando de galocha. Mas,
quando é distante, precisamos solicitar o carro
por ofício, com pelo menos um dia de antecedência”, explica a supervisora de Uiramutã.
Um problema geral em Roraima é que a verba enviada pelo governo federal é insuficiente para cobrir
todos os custos, segundo a coordenadora estadual
do PCF, Ilnara da Silva Trajano. “Os municípios são
muito pobres, não têm estrutura, não têm computador, internet, carro para fazer as visitas”, relata. Para
auxiliá-los, o estado provê parte do material, uniforme e uma verba para ajudar a custear a gasolina.
Apesar das dificuldades, o estado conseguiu levar
o programa para quase todos os seus municípios e
alcançar, em nove meses, 1.438 das 3.050 gestantes
e crianças de seu público prioritário.
Na capital, Boa Vista, a equipe do PCF trabalha de
modo diferente. O município já tinha uma política

pública de atenção integral à primeira infância desde 2013, o Família que Acolhe (saiba mais sobre o
assunto no Capítulo 3). Essa experiência motivou
uma parceria entre a prefeitura e a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal para realizar um projeto de
três anos envolvendo visitação domiciliar e pesquisa acadêmica, que teve início no segundo semestre
de 2017, atendendo exclusivamente a gestantes. A
meta é acompanhar 700 mulheres e depois seus filhos, reunindo dados sobre o desenvolvimento deles
até os 3 primeiros anos de vida. A metodologia, porém, é diferenciada: tanto as grávidas como as crianças são visitadas de 15 em 15 dias, e atendidas simultaneamente pelo PCF e pelo Família que Acolhe.
Quem faz as visitas é a equipe do PCF, financiada
pelo governo federal. A capacitação fica a cargo de
um grupo de pesquisadores ligados à Faculdade de
Medicina da USP, que vão ao município mensalmente para treinar as três supervisoras e as 24 visitadoras
de Boa Vista e acompanhar seu trabalho. Até maio, o
projeto atendia 241 gestantes e 49 recém-nascidos. A
equipe do PCF ajuda-os a acessar os serviços do Família que Acolhe e leva informações sobre as visitas
às reuniões com esse núcleo de pesquisadores, para
propiciar estudos na área da primeira infância. “Essa
é a diferença do programa em Boa Vista: a visita domiciliar estruturada junto aos pesquisadores, o treinamento sistemático da equipe e o acompanhamen-

to do resultado das intervenções, para poder fazer
a análise de impacto. As visitadoras compartilham
questões que as angustiam no trabalho de campo
para pensarmos estratégias e novas abordagens”,
afirma Célia Mota de Carvalho, gerente de planejamento da Secretaria Municipal de Gestão Social.
Entre essas questões, as mais difíceis são aquelas
ligadas à vulnerabilidade econômica e social das
famílias, que vão da estrutura da casa à violência
doméstica. “É importante deixar claro que a visitadora do Criança Feliz não é a responsável pela mudança do status quo daquela família. O objetivo
não é o de resolver imediatamente a questão da
pobreza, da vulnerabilidade, mas, sim, o de investir
naquela criança, naquela relação, para no futuro
ter a possibilidade de formar um adulto com mais
sucesso”, explica Célia. Segundo ela, a equipe de
Boa Vista tem observado, entre as famílias visitadas, uma transformação muito grande nas relações interpessoais, principalmente partindo das
mulheres. “Uma gestante que está sendo acompanhada desde a 21a semana e já tem outros quatro
filhos, por exemplo, aproveita tudo que é repassado de conhecimento. As visitadoras relatam que
ela muda sua forma de ver o desenvolvimento
dessas crianças. E fica feliz pela oportunidade de
agora saber e acaba buscando mudar também sua
relação com os outros filhos”, ressalta.
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Adalgisa Miranda Silva recebe a visita de Luan William
dos Santos Pereira, que ensina novos exercícios para
ela repetir com a sua bebê, Ariele, de 7 meses. Perto da
janela, Ana Beatriz, de 2 anos, que também é atendida
pelo Criança Feliz, observa tudo
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AMAZONAS
Por Aureliano Biancarelli

S

ão 7 horas da manhã e os sete visitadores
de Itacoatiara estão saindo para as visitas do dia. Serão, em média, três famílias para
cada um, mas poderiam ser mais. Sem transporte, eles seguem a pé, às vezes em moto ou
bicicleta. Há dois meses o carro que servia o
Criança Feliz está parado para conserto.
Nas visitas programadas está a casa de Adalgisa
Miranda Silva, sete filhos. O visitador ensinará a
ela novos exercícios que deve repetir com sua
bebê Ariele, de 7 meses. Outra visita é para Flavia de Souza Pinto, seis filhos, cuja casa se equilibra em palafitas sobre o igarapé. Na família,
as atenções vão para Pedro Lucas, de 7 meses,
mas a preocupação é com Larissa, de 2 anos. Ela
tem microcefalia e os visitadores não conhecem
ainda uma dinâmica adequada para ajudá-la.
O município de Itacoatiara aderiu ao PCF já
no início de 2017 e em setembro iniciou as
capacitações. O programa atende ali 200 famílias. Se fossem acolhidas todas as inscritas
no Bolsa Família com crianças de até 3 anos
e gestantes, a cidade teria que triplicar os
visitadores. “Temos uma lista da prefeitura
com 600 famílias dentro desses critérios”, explica Deize da Silva dos Santos, supervisora
do programa na cidade.
Como em muitos dos municípios do Amazonas,
a equipe de Itacoatiara também se destaca pela
criatividade na confecção de brinquedos com
uso de material reciclável. Sementes são usadas
nos chocalhos de PET e pedaços de buriti permitem a construção de diversos brinquedos.

INTERSETORIALIDADE
Para a supervisora, o trabalho intersetorial explica o bom andamento do PCF. “Conseguimos
mais coisas com essas parcerias que com ações
do comitê”, diz Deize. As consultas com espe-

cialistas são difíceis de marcar, mas as crianças
do programa têm conseguido. Uma lista com o
nome de todas elas é entregue a cada um dos
serviços essenciais da cidade. Na prática, significa uma proteção extra para elas.
Quando a questão tem a ver com educação,
o contato é feito por meio do professor Robert Rosas, que, além de representar a área no
comitê municipal do programa, costuma “resolver as coisas pessoalmente”. Incentivador
do programa, Rosas já organizou treinamento
com visitadores para que trabalhem a leitura dentro do ambiente familiar. Ele também
ensina como trabalhar a literatura com crianças que não sabem ler, para que aprendam a
gostar dos livros. Aos visitadores, ele costuma
dizer: “Encontrem as crianças que estão fora
da escola. Estamos esperando por elas”.

LARISSA TEM MICROCEFALIA,
QUEM VAI BRINCAR COM ELA?
A casa de Flavia de Souza Pinto é a última da rua.
Ela tem seis filhos, os dois menores cadastrados
no PCF – Pedro Lucas, 7 meses, e Larissa, 2 anos.
Os dois recebem a visita de Rubimar da Silva Santos, um dos sete visitadores do programa na cidade. Quando as visitas começaram, Flavia estava
grávida de Pedro Lucas.
Larissa chora no colo de uma das irmãs. A mãe
explica que “está doentinha”, a garganta ruim, a
tosse que não passa. Quem observa Larissa vê que
ela apresenta sinais decorrentes da microcefalia.
A causa provável é que sua mãe tenha sido infectada pelo zika vírus durante a gestação. “Quando
ela nasceu, a gente não sabia que tinha isso”, diz
Flavia. Só quando fez um ano, numa consulta de
rotina, o pediatra diagnosticou a microcefalia.
Encaminhada pelo pediatra, ela passou pelo
neurologista e recebeu a visita de um técnico
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da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Com o laudo médico e da Assistência Social,
Larissa terá direito ao BPC e poderá permanecer no PCF até completar 6 anos. A mãe diz que
não vê diferença nos movimentos e nas reações
de Larissa. “Ela é bem espertinha. Anda e fala
como as outras crianças aqui da rua”, conta.
O drama de Larissa ilustra um dos grandes desafios do programa, o de oferecer atenção especial
e assim contribuir para o desenvolvimento de
crianças com deficiência. Os visitadores reconhecem suas limitações. “A Larissa é uma criança
diferente mesmo, a gente vê”, diz Rubimar. “Eu
não tenho conhecimento para chegar aqui e falar, ‘Olha, dona Flavia, faça isso, faça aquilo’. Não
tenho essa condição”, explica.

No Amazonas, o papel do Cras
está sendo mais bem compreendido
pelos moradores
O que Rubimar pode fazer é orientar a mãe
sobre como brincar e realizar as dinâmicas
com Larissa e o irmão Pedro Lucas, assim
como faz com outras crianças. Na varanda da
casa, Rubimar tenta animar seus pequenos
visitados até que consegue a atenção de Larissa ao contar a história que lê em um livro.
“Sempre pedimos para a mãe que dê toda a
atenção a Larissa. É o melhor que dona Flavia pode fazer por ela.”

O FATOR AMAZÔNICO
O Amazonas é o estado que mais padece das
consequências do chamado “fator amazônico”.
As longas distâncias entre seus municípios, a
lentidão dos deslocamentos pelos rios, o custo das travessias aéreas e a barreira da floresta fazem da mobilidade e da locomoção seus
maiores desafios. Os custos para chegar até os
municípios representam grande parte do orçamento destinado pelo governo à coordenação
estadual do PCF.
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O programa chama a atenção no estado em várias
frentes. A capacitação dos visitadores pelos supervisores e o apoio obtido junto aos gestores
municipais são duas delas. O papel do Cras foi
“descoberto” e está sendo mais bem compreendido pelos moradores. “O visitador é o agente do
Cras na comunidade, esclarecendo e disseminando o que é e o que faz o Centro de Referência”, diz Lilian da Silva Gomes Melo, coordenadora do programa no estado.

Flavia de Souza Pinto
(a quarta da esquerda
para a direita) com
a família reunida.
Os dois filhos menores,
Pedro Lucas, de
7 meses, e Larissa,
de 2 anos, que tem
microcefalia, estão
cadastrados no PCF
(ambos no colo)

O maior desafio está em vencer as distâncias, já
que as capacitações dos supervisores são realizadas a cada seis meses em Manaus. Nas visitas técnicas, são os articuladores que devem se
deslocar até o município. Por exemplo, para se
chegar a Eirunepé, são necessários 12 dias de
barco. Outro município que ilustra a dificuldade
de acesso é Guajará. É preciso voar de Manaus
até Brasília, de lá para Cruzeiro do Sul, no Acre,
e depois ir de carro até a cidade, já dentro do

Amazonas. Com as escalas, a viagem demora 12 horas.
Coordenadores da região Norte já sugeriram a realização de treinamentos com
supervisores municipais de mais de um estado em cidades com maior acessibilidade.
Outra possibilidade são cursos a distância,
com treinamento on-line. Segundo Lilian,
a Secretaria de Estado de Educação conta
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Rubimar da Silva
Santos, um dos sete
visitadores do PCF
em Itacoatiara

com bom equipamento para isso, instalado mesmo em aldeias indígenas. A dificuldade é que há
municípios sem sinal de internet, e outros com
acesso bastante precário.

MANAUS FORA DO PROGRAMA
Dos municípios elegíveis do estado, 48 estão
dentro do programa e com os trabalhos em andamento. Até junho de 2018, o programa realizava 21.668 visitas mensais a 6.745 crianças,
além de 1.021 gestantes. No total, há 222 visitadores e 62 supervisores.
Com 2.145.444 habitantes (IBGE Estimativa
2018), Manaus concentra 52,6% dos 4 milhões de
moradores do estado, e é um dos municípios que
não conseguiram consenso para a aceitação e
implantação do programa. Alega-se que o Amazonas já tem programas de sobra voltados para
a primeira infância.
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Segundo Lilian, o PCF no estado já superou
essas polêmicas e está agora na fase de execução junto com os parceiros. O desafio que
ainda persiste é a contratação de pessoal,
proibida por lei na grande maioria dos municípios. “Alguns que estavam no limite ainda
lançaram mão de editais e contratos”, diz. “Os
que não puderam fazer isso deslocaram funcionários de outras áreas. Com isso, hoje, 80%
das equipes no estado são formadas por funcionários efetivos”, completa a coordenadora.
As parcerias são práticas bastante difundidas no
Amazonas, sobretudo aquelas feitas com o terceiro
setor. “Vamos nos apoderar do que temos no nosso território. Se podemos contar com a Pastoral da
Criança, com o dono do supermercado ou do posto
de gasolina, vamos contar. O que não podemos é
perder a oportunidade, porque temos uma criança com 3 anos e uma janela de possibilidades de
transformar aquele ser humano”, defende Lilian.

Um dos parceiros é a ONG United Way Brasil, que
integra o programa Primeira Infância Manauara. A
organização custeou o salário de duas articuladoras e o deslocamento de 14 dos 45 participantes
do treinamento realizado em Manaus, em março
de 2018, com multiplicadores de todo o estado.

PROCURANDO CRIANÇAS
FORA DA ESCOLA
O prefeito de Itacoatiara, Antonio Peixoto, é
um entusiasta do PCF. “O mais importante do
programa é que, entre essas crianças de 200
famílias, não tem nenhuma que não esteja vacinada, que não esteja sendo cuidada. Não tem
gestante que não esteja acompanhada, que
não esteja com pré-natal em dia”, afirma.
A busca por crianças que estão fora da escola é uma espécie de compromisso assumido tanto pelo prefeito como pelo programa.
“Todos os visitadores estão instruídos para
descobrir quem abandonou a escola”, conta
a supervisora Deize. O prefeito também já
pediu o empenho de sua equipe para outra
missão: reforçar a participação de supermercadistas e feirantes na distribuição de
alimentos. “Conseguimos parcerias com duas
redes de supermercados”, comemora a su-

pervisora. “Para essas crianças e famílias em
extrema vulnerabilidade, não adianta só falar
de alimentação, é preciso levar a elas o que
comer aquele dia. Estamos também ensinando as famílias a comerem beterraba, manga,
laranja, banana, macaxeira”, diz. As famílias
também poderão ser beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos, por meio do
qual o governo compra diretamente dos agricultores familiares cadastrados e faz a doação
a entidades de assistência social.

As parcerias são práticas bastante
difundidas no Amazonas, sobretudo
aquelas feitas com o terceiro setor
Por conta do envolvimento das equipes com as
famílias, é preciso cuidar para que a assistência não seja transformada em assistencialismo.
“Nosso papel é empoderar a família para que
ela cuide da criança. Não queremos torná-la dependente do programa, nem pegá-la no
colo”, observa Gessilvia Barbosa Lima, assistente da coordenação estadual. “O mais importante é libertá-las da pobreza, fazer com que sejam autônomas, diz.
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TOCANTINS

O

Tocantins foi rápido na implementação do
Criança Feliz. Integrante da primeira leva
de adesões, no fim de novembro de 2016, o estado
conseguiu, até julho do ano seguinte, não só engajar metade de seus municípios elegíveis no programa como capacitar todos os seus coordenadores, supervisores e visitadores. “A capacitação
de visitadores é atribuição dos municípios, mas
resolvemos assumi-la nesse primeiro momento,
porque tínhamos perna para isso e porque havia
esta intenção dupla: de acelerar a implantação do
programa e, ao mesmo tempo, de garantir a qualidade da execução, com todos os profissionais
bem azeitados na metodologia”, diz a coordenadora estadual, Katilvânia de Souza Guedes. Além
dela, outras duas multiplicadoras e um técnico de
informática, todos funcionários concursados da
proteção básica do estado, compõem a equipe
do PCF no Tocantins. Entre junho e julho de 2017,
eles organizaram dois polos de capacitação – um
em Araguaína, e outro na capital, Palmas – e treinaram mais de 200 profissionais que atuariam nas
coordenações municipais do programa e nas visitas domiciliares. O resultado veio depressa: até
dezembro de 2017, 39 municípios haviam começado as visitas (veja gráfico).

O suporte de TI e a atenção
à capacitação têm dado solidez
ao programa no estado

Até julho de 2018, 48 municípios já estavam fazendo as visitas do PCF, somando 4.767 crianças
e 898 gestantes acompanhadas. “Começamos
rápido e nos destacamos como o primeiro estado a levar o Criança Feliz a famílias indígenas,
com o trabalho da equipe de Tocantínia. Mas,
claro, também surgiram dificuldades, como a desistência de dois municípios e a rotatividade em
algumas equipes municipais”, conta a coordena-
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dora. Após a capacitação, Araguatins e Araguaína desistiram de participar do programa.
A desistência de membros das equipes locais também é um problema. A coordenadora estadual
afirma que, embora no Tocantins ela tenha ocorrido em número restrito, sempre acarreta custos relativos ao tempo perdido e à necessidade de novas
capacitações, além de desorganizar o trabalho das
equipes locais. No Tocantins, as equipes municipais via de regra são compostas por cinco pessoas:
três ou quatro visitadoras mais uma coordenadora e/ou uma supervisora. Quando um profissional
desiste, a equipe municipal comunica a estadual e
abre seleção para contratar um substituto.
Para monitorar as equipes e o andamento do programa, a coordenação estadual compartilhou uma
planilha na internet com as coordenadoras e supervisoras municipais e marcou um dia da semana
em que todos os dados devem ser atualizados. Ao
fazerem login em contas autorizadas de e-mail, as
responsáveis em cada município conseguem acessar o serviço, uma plataforma gratuita de armazenamento de arquivos. Ali, elas podem localizar a
planilha e incluir ou alterar informações. “No início, levava muito tempo levantar um dado sobre o
programa nos municípios. Então, a gente criou esse
sistema. Hoje tem como a gente ver todo dia a informação mais atualizada de cada um, organizada
em um arquivo só”, diz Katilvânia.
Além da planilha, as equipes municipais precisam
manter em dia o prontuário do Suas, um sistema
digital onde são inseridos os dados sobre cada
visita realizada pelo Criança Feliz. O governo federal se baseia nas informações registradas nesse
prontuário para calcular o repasse mensal dos
municípios. Se o sistema não é alimentado ou se
é alimentado incorretamente, o recurso pode até
ser bloqueado. Katilvânia acredita que o suporte
de TI e a atenção à capacitação têm dado solidez
ao programa no estado e ampliado a possibilidade de ele continuar. Ela ressalta que os relatos das

as visitas. “Ele é muito sabe-tudo, entende? Com
1 ano já falava várias palavrinhas. A visitadora
pergunta: ‘Cadê o nariz, Benjamin?’, e ele aponta direitinho para o narizinho. ‘Cadê a boquinha?’, a mesma coisa. Acho muito interessante”,
diz. Acompanhado há quase um ano, Benjamin é
o caçula de cinco filhos, que Dinamara sustenta
apenas com o que recebe do Bolsa Família.

famílias, trazidos pelas equipes municipais, são a
melhor expressão desse trabalho. As cuidadoras,
em geral mães, falam sempre sobre o quanto as
crianças evoluíram, o quanto estão conseguindo
construir um vínculo melhor com o filho, por meio
de atividades aparentemente tão simples.
Um destaque positivo é Ponte Alta do Tocantins, a
150 quilômetros de Palmas. Formada por uma coordenadora e uma supervisora, mais três visitadoras, a
equipe municipal do PCF atende 100 crianças e gestantes. “Começamos o trabalho aqui em agosto de
2017. Naquela época, para ser sincera, eu não achei
que fosse dar certo. Na capacitação, achei as atividades e os brinquedos muito simples, que as crianças não iam dar valor para isso, porque na minha
cabeça elas só iam querer algo novo, inovador, bonito”, conta a supervisora, Rosilene Smaniotto. “Eu
me surpreendi muito com os resultados. Havia, por
exemplo, uma criança de 1 ano e 4 meses que ainda
não andava. A visitadora ensinou a mãe a colocar
um pano de prato trançado embaixo dos bracinhos
dela para dar suporte e ficar atrás, incentivando-a a
andar. Em poucas semanas, a criança estava caminhando, toda contente”, relata.

O desemprego é um dado forte de Ponte Alta,
o que se reflete em outro índice preocupante
em todo o estado, o da insegurança alimentar.
Vendo na prática o reflexo disso na vida das
famílias, a equipe municipal decidiu fazer uma
horta comunitária. “A ideia é dar oportunidade
para as famílias produzirem seu próprio alimento, para ter uma alimentação melhor, mais
saudável, introduzir hortaliças nas refeições.
Hoje, como trabalhamos muito em rede, essa
ação vai ser não só para as mães do Criança Feliz mas também para as do Paif e as da Saúde”,
afirma Rosilene. Segundo a supervisora, além
de ceder o terreno e de pagar a água, a prefeitura contratou um agrônomo para orientar
o cultivo das plantas. Vão participar da ação
membros do Cras local e uma representante
do sindicato de mulheres trabalhadoras rurais
de Ponte Alta do Tocantins, que irá ajudar a comercializar os excedentes.

A dona de casa Dinamara Batista Ribeiro conta
que também se surpreendeu com o quanto seu
filho Benjamin, de 1 ano e 10 meses, evoluiu com
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Região Sul
Contraste é a palavra que define a situação da região Sul em relação ao Criança Feliz: enquanto
o Rio Grande do Sul, pioneiro no país na atenção à primeira infância, aderiu ao PCF desde o início,
integrando-o ao programa de parentalidade estadual desenvolvido há 15 anos, os estados do Paraná e de Santa Catarina decidiram não participar. Com isso, os municípios interessados em implantar
o PCF desenvolvem ações de forma isolada, com o apoio direto do MDS.

PARANÁ

A

meta inicial do Paraná era atender 59.900
indivíduos pelo Criança Feliz. Entretanto, até junho de 2018, só estava acompanhando
2.551. O governo estadual, que havia aderido ao
programa em dezembro de 2016, desistiu de sua
execução menos de um ano depois. Sua justificativa foi que “implantar a metodologia do Criança
Feliz traria sobreposição de ações” e que “o recurso repassado pelo governo federal tinha destinação muito específica, vinculada exclusivamente à
execução da metodologia do Programa Criança
Feliz, não podendo compor ações integradas”.
Além disso, são citadas as especificidades da gestão
e organização do Suas e a existência de “programas
do Estado que executam ações/serviços no atendimento a crianças e gestantes, sendo eles o Programa Família Paranaense e o Programa Rede Mãe Paranaense”, com “algumas características similares
no processo de acompanhamento das famílias com
visitas domiciliares e articulações intersetoriais”.
A decisão de sair do Criança Feliz chamou atenção em razão do apoio que o estado havia dado
ao programa no seu lançamento. À época, 88
dos 213 municípios paranaenses elegíveis firmaram a adesão. Quatro meses depois, apenas 53
permaneciam. Segundo Halim Antonio Girade,
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então secretário nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do MDS, o governo do
estado não deu justificativa para a saída naquele
momento.
O governo federal destacou um grupo de servidores para realizar as capacitações no Paraná,
em parceria com o município de Ivaiporã, que
cedeu o espaço para os cursos. O MDS assumiu o
papel da coordenação estadual, passando a dar
formação e apoio técnico às equipes municipais
e a monitorar seus resultados. Apesar dos esforços, até a metade de 2018 o MDS conseguiu realizar somente duas rodadas de treinamento no
estado, o que atrasou o início das visitas.
A meta do estado foi revista para 12 mil indivíduos e, em maio, apenas 21% deles estavam
sendo acompanhados. “A capacitação do MDS
dura cinco dias, e é voltada para diretores da
assistência social e para coordenadores do
Criança Feliz nos municípios. Sem ela, não tem
como fazer os relatórios, porque ali é gerada a
senha para o sistema, entre outras coisas. Em
geral, é depois dessa capacitação que os municípios treinam seus visitadores e supervisores”,
explica Gertrudes Bernardy, secretária de Assistência Social em Ivaiporã.

As visitas em Ivaiporã começaram em outubro de
2017 e, em maio de 2018, 115 crianças e gestantes
eram acompanhadas regularmente pela equipe,
formada por Gertrudes, uma supervisora e cinco
visitadoras. “Esse atendimento semanal faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, porque
o visitador entra na casa delas e, por mais que seu
foco seja a criança ou a gestante, ele também tem
um olhar para o todo. A partir das visitas, já teve família que recebeu outros tipos de encaminhamento, que a ajudaram a se reestruturar e a sair da vulnerabilidade”, afirma a coordenadora.
A visitadora Aline Machado ressalta que a possibilidade de articular ações junto a parceiros e a outros
equipamentos sociais da cidade está fazendo a diferença para as famílias. “Temos uma Apae aqui em
Ivaiporã que está recebendo as crianças especiais
que visitamos. Isso é importante tanto para elas, que
fazem atividades para seu desenvolvimento o dia
todo, como para a família, porque a cuidadora tem
mais tempo livre, pode trabalhar. Por isso, fazemos a
maior parte das visitas à noite, e algumas no fim de
semana”, explica. “Queremos ajudar a família a sair
da vulnerabilidade, da dependência de programas
sociais, enfim, a dar seus passos sozinha”, completa.
Um exemplo disso é a família de Priscila Aparecida
da Silva Carmo. As visitas a seu filho João Miguel,

de 2 anos, tiveram um efeito positivo também para
os maiores, Guilherme, 8, e Gabriel, 10 anos, e para
a rotina da casa. “O Guilherme andava muito agitado, arredio, não queria ir para a escola. Quando
a Débora começou a vir em casa, ela indicou um
psicólogo e um projeto no Cras, em que meus dois
meninos mais velhos podiam ir fazer diversas atividades antes da escola, do tipo pintar, jogar bola.
Eles gostaram muito! Agora também tenho mais
tempo durante o dia”, conta a mãe.
A visitadora Débora Bueno de Sousa acompanha
o caçula de Priscila desde outubro de 2017. “Os
irmãos do João Miguel começaram a frequentar
um projeto de contraturno escolar que temos há
alguns anos em Ivaiporã. Isso foi muito bom para
a cuidadora. Sinto que ela está mais consciente da
importância do vínculo com a criança, pelas orientações e brincadeiras que eu fui levando, por sempre estar ali passando e perguntando, como uma
pessoa de fora, uma observadora, sobre os filhos
dela, sobre a saúde deles”, afirma. A mãe concorda.
“Ela passa em casa toda quarta-feira e às vezes até
um dia extra, para ver como estamos, perguntar se
as crianças estão indo para a escola. Quando ela
sai, o João Miguel já vira e me pergunta ‘Mamãe,
vamos brincar?’. Ele adora o livrinho de dinossauro
que ela trouxe. Fico mostrando as cores e as figurinhas para ele antes de dormir”, conta Priscila.
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Alice, de 2 anos, corre com
as suas pantufas rosa pela
viela de terra que dá acesso
a sua casa, e é observada
de perto pela visitadora
Thamires Jannes
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RIO GRANDE DO SUL
Por Daniela Arbex *

E

va Maria Furtado Mourão nasceu em Pelotas.
Carregando na pele a mesma cor dos pais – um
descendente de crioulos e uma indígena –, ela veio
ao mundo pelas mãos de uma parteira. A ancestralidade africana em um Brasil construído sobre a desigualdade social selou o destino da menina. Sem
direito a permanecer na escola, Eva Maria aprendeu, ainda pequena, a cortar arroz e socar o grão no
pilão, a fim de cozinhar para 12 irmãos. Da infância,
tentou guardar na memória apenas os momentos
em que pôde ser criança, quando se equilibrava em
cima de latas, corria atrás de vaga-lumes ou se divertia com bonecas feitas de espiga de milho.
Hoje, ela sabe que brincar é coisa séria. Principal
liderança do quilombo Rincão das Almas, Eva acumulou sabedoria para entender que infância e desenvolvimento não combinam com trabalho, mas
com experiências lúdicas capazes de marcar positivamente a aprendizagem e a existência. Por isso,
ela guarda bola, boneca de pano, ioiô e brinquedos que não pôde ter. Cada vez que um guri bate
à sua porta, o cesto de vime é aberto e revirado.

FOTOS: MARIZILDA CRUPPE

O Rincão das Almas está entre as três comunidades quilombolas de São Lourenço do Sul que acolheram o Criança Feliz. É através das visitas que
o fortalecimento dos vínculos socioafetivos é trabalhado. “Procuramos investir em vivências que
nos fazem acreditar que as gerações futuras podem ser melhores se tiverem, na primeira infância, oportunidades de ter um ambiente saudável
em todos os sentidos”, defende Arita Gilda Hübner Bergmann, secretária de Saúde do município.
Além de 23 gestantes, 205 crianças são acompanhadas pelo PCF em São Lourenço do Sul. Do total
de gestantes atendidas, duas residem no quilombo
Rincão das Almas. A visitadora de referência do
quilombo é a sua presidente, Franciane Furtado
Mourão Dias. Filha de Eva Maria, ela conseguiu superar os preconceitos raciais e as imposições culturais que impediram sua mãe de estudar.

Ao chegar à casa de Leticia dos Santos Gonçalves, uma das gestantes acompanhadas, Franciane
é recebida por Eliézer, 4 anos. A visitadora já havia feito o acompanhamento dele quando tinha
apenas três meses através de outro programa, o
PIM. As atividades desenvolvidas junto com Leticia ajudaram o menino em várias etapas de seu
crescimento. “Ao lado de Leticia, tive a oportunidade de acompanhar o caminhar dele. Estimulei
que a mãe ensinasse para ele as cores, para que
associasse com as coisas que via em casa, como
as roupas no varal”, conta a visitadora.

Com longa experiência
de atenção à primeira
infância, o Rio Grande
do Sul foi o primeiro
estado a assinar o termo
de adesão ao PCF
Nessa visita, Leticia ouve as orientações sobre
a importância da amamentação para saúde do
bebê e tira dúvidas a respeito do pré-natal. Escondido dentro de uma caixa de papelão, Eliézer tenta chamar a atenção. Arteiro, ele não tem
tempo a perder com conversa de adulto. Apenas
deixa escapar que está ansioso e confiante para
começar na escola, garantindo que “já sabe ler
historinhas”. Antes de desaparecer de novo, o menino beija Gugu, despedindo-se dela. Sabe que,
na próxima semana, sua amiga voltará.

PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
MELHOR: REFERÊNCIA
O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a assinar o termo de adesão ao PCF em novembro de
2016. Com longa experiência na atenção à pri-
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meira infância, o estado criou, há 15 anos, o PIM,
programa cuja metodologia de atendimento domiciliar é referência nacional (saiba mais sobre o programa no Capítulo 3). “Quando o PIM foi pensado,
percebemos que trabalhar apenas as questões de
sobrevivência não bastava. Precisávamos ir além,
através da promoção do desenvolvimento infantil,
para que a criança pudesse ter condições de diminuir as desigualdades e de chegar à escola com as
mesmas chances que outras com melhor nível econômico”, explica Gisele Mariuse da Silva, coordenadora adjunta do PIM no Rio Grande do Sul.

No início é bem estranho. Tu tens a
impressão que a pessoa quer se meter
no jeito que tu ages com as tuas filhas.
Mas, depois, a gente percebe que
essa pessoa está ali sempre pronta
para ajudar e incentivar”
Jessica Francieli dos Santos Ferreira, de Viamão

Diante de toda expertise, era de se esperar que
a implantação do PCF não encontrasse barreiras no estado, mas o programa enfrentou,
e ainda enfrenta, resistências políticas, como
em outros estados. Consultora da Unesco e
coordenadora do PCF e do Grupo Técnico Estadual (GTE) do PIM, Maria da Graça Gomes
Paiva explica que o programa impôs vários desafios. Um deles é a necessidade de adequar
os discursos para garantir a integração do PCF
– sob responsabilidade da Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e
Direitos Humanos – ao PIM, coordenado pela
Secretaria Estadual da Saúde.
Além de ser coordenado por secretarias diferentes,
o público-alvo dos programas não é o mesmo. O
PCF é voltado para crianças de 0 a 3 anos que se
enquadram nos critérios do Bolsa Família e de 0 a
6 anos do BPC. Já o PIM inclui famílias com crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade e
risco pessoal ou social. Na prática, o atendimento
do PIM é mais amplo. A falta de conexão entre os
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sistemas que alimentam os bancos de dados do
PIM e do PCF é apontada como outro limitador.
Gisele Mariuse da Silva acredita que, com o tempo, as diferenças serão superadas, principalmente porque os recursos do PCF permitiram ampliar
o público atendido pelo PIM. Em São Lourenço do
Sul, o atendimento passou de 205 famílias abrangidas para 310. Atualmente, 306 crianças e 38
gestantes são assistidas pelo PIM/PCF. O número
de visitadores saltou de 13 para 18.

VISITAS DOMICILIARES PARA
MUDAR A REALIDADE SOCIAL
Alice, 2 anos, corre com suas pantufas rosa pela
viela de terra que dá acesso à sua casa. O imóvel
fica em uma rua margeada por um córrego na periferia do município de Viamão, um dos mais violentos do estado. A menina vai até a ponte improvisada buscar Thamires Tariga Jannes, a visitadora.
Toda quarta-feira é assim. A visitadora chega a
Viamão com sorriso, afeto e brinquedos feitos de
material reciclável. Por isso, ela é muito aguardada por Alice e suas irmãs, Aline, 5, e Luisa, 7. A
mãe delas, Jessica Francieli dos Santos Ferreira,
também está à espera de Thamires, vista como
alguém que chega para ajudar. E dificuldades
não faltam. Jessica vive apenas com a renda do
Bolsa Família. A situação piorou depois que o pai
das meninas foi preso. Se não fosse o avô delas,
que paga o aluguel da casa onde moram, as quatro não teriam para onde ir.
Por isso, quando as visitas começaram, Jessica foi
tomada de esperança. “No início é bem estranho.
Tu tens a impressão que a pessoa quer se meter
no jeito que tu ages com as tuas filhas. Mas, depois, a gente vai se acostumando e percebe que
essa pessoa está ali sempre pronta para ajudar
e incentivar. Antes, qualquer coisinha que as meninas faziam, eu perdia a paciência. Agora estou
melhorando”, comenta.
Após ser abraçada pelas garotas, Thamires conversa com Jessica. Em seguida, tira de uma sacola de pano pinos de boliche feitos com garrafas
PET enfeitadas com gotas coloridas pintadas à

mão. A visitadora convida Alice e Jessica a se sentar no chão que está forrado com tapetes. Além
de decorar a casa, eles são a forma que Jessica
encontrou para que a umidade do terreno não
comprometa a saúde das crianças. É que a água,
muitas vezes, brota no chão.

lho. Além do deslocamento até as residências, o
visitador precisa ter um dia na semana para planejar as atividades sob a orientação do monitor.
Também é prevista a realização de reuniões e capacitações que visam a articulação das políticas
públicas na rede de atenção.

As visitas da equipe do PCF/PIM têm ajudado Jessica a se reorganizar. Atualmente, ela faz planos
para voltar a estudar e buscar emprego. Além disso, luta para receber o auxílio-reclusão, benefício
para os dependentes do preso em regime fechado ou semiaberto durante o período de detenção.
“Agora eu vejo que sou capaz de lutar por mim e
pelas minhas filhas”, diz.

PROGRAMA LEVA PARA O CÁRCERE
PROTAGONISMO MATERNO

O Rio Grande do Sul conta com 1.500 visitadores.
Cada visitador gaúcho atende, em média, 20 famílias, dez a menos do que a meta estipulada pelo
PCF no país. Gisele Mariuse da Silva explica que
esse número visa garantir a qualidade do traba-

No chão forrado com
tapetes, Jessica Ferreira
e sua filha, Alice,
2 anos, jogam boliche de
garrafa PET. A visitadora
Thamires Jannes e as
irmãs de Alice, Aline, 5, e
Luisa, 7, observam com
atenção a brincadeira

Com 1 ano de idade, M.10 nunca viu um animal.
Jamais tocou em uma flor. Não conhece prédios
e nem carros. Não está acostumada a passear ao
ar livre. Pela janela de seu quarto, ela não enxerga nada além de uma muralha desbotada e um
balanço enferrujado encoberto pelo mato. Desde
que nasceu, a menina vive no Presídio Estadual
Feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre, único do estado a ter uma Unidade Materno-Infantil
10 A inicial foi trocada para preservar a identidade da criança.
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Presa há 16 anos,
Alessandra Fagundes
recebe os visitadores
do PIM no Presídio
Estadual Feminino
Madre Pelletier,
em Porto Alegre,
desde os oitos meses
de gestação.
Na foto, com
a filha nos braços

em funcionamento. Lá, cumpre ao lado da mãe
parte de uma pena fixada 15 anos antes de ela ser
concebida dentro da cadeia. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen),
feito com base em dados de 2016, aponta que há
mais de 42 mil mulheres presas no país. Dessas,
74% têm filhos. Ao todo, 1.100 crianças estão com
as mães atrás das grades.
A maternidade no cárcere passou a ser discutida
no Brasil há dois anos, a partir da publicação do
Marco Legal da Primeira Infância. Entre as mudanças previstas pela lei está a determinação de
que mulheres grávidas ou mães de crianças com
até 12 anos que estiverem presas preventivamente aguardem a decisão final sobre seu processo
em prisão domiciliar.
Muito antes disso, técnicos do PIM se sentiram
desafiados a trabalhar junto com essas crianças,
bem como em favor das gestantes do sistema
prisional. As atividades foram iniciadas em 2012.
No ano passado, estenderam-se aos filhos dessas
mães que vivem fora da prisão ou que se encontram em processo de reinserção na família exten-
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sa ou na comunidade. Ao todo, quatro presídios
exclusivamente femininos recebem os visitadores. Com a chegada do PCF ao estado, o recurso
para a realização dos atendimentos prisionais e
nos domicílios foi ampliado. O número de visitadores passou de 100 para 200.
Uma das atendidas é Alessandra Graúna Fagundes. Presa há 16 anos por causa de um assalto, a
moradora de Santa Maria não quer repetir com
a pequena M. a história vivida com a filha mais
velha, com quem perdeu o contato. Acompanhada pelos visitadores do PIM no Madre Pelletier
desde os oito meses de gestação, ela aprendeu a
construir com a filha caçula uma relação de afeto que a transformou. “Quando eu cheguei, logo
fui apresentada ao PIM e estranhei quando disseram que os visitadores queriam ajudar a gente.
Já ouvi tantas mentiras no sistema prisional que
não acreditei. Mas eles me acolheram e, nas rodas de conversa, me auxiliaram bastante. Aí fui
engatinhando. Hoje, percebi que não estamos esquecidas e nem largadas como lixo. Quero evitar
tudo que me faça errar de novo para poder ficar
ao lado de M. para sempre”, relata Alessandra.

A coordenadora da Unidade Materno-Infantil do
Madre Pelletier, Sabrina Varoni Nunes, afirma
que o PIM mudou a perspectiva dessas mulheres,
amenizando as condições impostas pelo cárcere.
“Além de serem intervenções muito positivas, o
PIM é um braço nosso para a rede. Quando elas
saem daqui, o programa continua fazendo seu
acompanhamento e a articulação junto aos serviços públicos”, elogia.

CUIDANDO DA SOCIEDADE
Atualmente, há 199 mulheres no presídio estadual. Dessas, quatro mães com filhos menores
de 1 ano recebem atendimento do PIM, assim
como duas gestantes. O número de gestantes
era bem maior, mas foi reduzido após o Habeas
Corpus Coletivo 143.641, impetrado em maio de
2017 por membros do Coletivo de Advogados
em Direitos Humanos junto ao STF em favor de
todas as mulheres grávidas ou com filhos menores de 12 anos presas preventivamente. “O
impacto da prisão no desenvolvimento de uma
criança é sentido por toda a vida. Cuidar dessas

crianças é cuidar de toda a sociedade”, avalia o
advogado Pedro Affonso Hartung.
Por já ter condenação, Alessandra não foi favorecida. No entanto, como está próxima da remissão da pena, ela deverá fazer jus à progressão
de regime e, possivelmente, vai deixar o presídio junto com a filha. Em Santa Maria, município
para onde as duas irão voltar, a continuidade
das visitas já está sendo articulada pelos técnicos do PIM/PCF. “Quando eles vêm, a gente esquece que está aqui dentro”, afirmou Alessandra
ao se despedir da equipe.
Com a menina nos braços, ela se dirige ao portão de ferro que dá acesso ao pátio. Antes de
a tranca ser fechada no final daquela tarde
ensolarada, ela faz seu último aceno. No muro
interno do presídio que separa Alessandra do
resto do mundo, uma frase escrita sobre um desenho grafitado resume tudo que ela e outras
200 mil pessoas do Rio Grande do Sul beneficiadas pelo PIM/PCF, no ano passado, já aprenderam: “Olhai as crianças”.

* Jornalista, membro da Rede de Investigação de Jornalistas da América Latina, tem mais de 20 prêmios nacionais e internacionais
no currículo, entre eles três prêmios Esso, o Knight International Journalism Award 2010, concedido pelo Centro Internacional
de Jornalistas, e o Ipys, de melhor investigação jornalística da América Latina, em 2009. Também recebeu dois prêmios Jabuti de
literatura pelos livros Holocausto brasileiro (segundo melhor livro-reportagem de 2014), e Cova 312, vencedor em 2016
na categoria livro-reportagem. Também é Jornalista Amiga da Criança desde 2000.
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Fonte: Natália Silva, assessora de monitoramento da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH), do Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS). Dados de 1o de junho de 2018, com informações consolidadas até 31 de maio.*Total de municípios do estado.
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Marina de Lima e a filha Maria Eduarda,
de 2 anos, aguardam a chegada
da visitadora Edna Zambran no portão
de casa, em Perequê, um dos bairros
mais carentes de Porto Belo
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SANTA CATARINA
Por Daniela Arbex

P

orto Belo tem uma rica fauna formada por
tartarugas, cardumes de peixes raros e aves
da Mata Atlântica. Se a preservação das espécies
já faz parte da sua rotina, o desafio agora é cuidar
do ser humano. Para enfrentar a pobreza, o município catarinense assumiu, em 2017, o compromisso de empoderar famílias em situação de vulnerabilidade social, elegendo a primeira infância como
prioridade número um. Em junho de 2018, era o
único território no estado a executar o Criança
Feliz. Dos 15 municípios catarinenses que assinaram o termo de adesão, apenas Porto Belo iniciou
as visitas domiciliares. O PCF atende na cidade 15
crianças, das quais uma é autista, e duas gestantes.

FOTOS: MARIZILDA CRUPPE

A implantação do PCF vem mexendo com a rede
de atendimento do município. “O Criança Feliz veio
movimentar a rede. Embora o município já tivesse
sua capacidade técnica, as demandas de trabalho
aumentaram, principalmente no Cras e nas secretarias”, afirma o secretário de Assistência Social, Magno Rafael de Borba Muñoz, cuja pasta é a responsável pelo gerenciamento dos recursos federais.
Segundo ele, o PCF reforçou a importância de trabalhar em equipe. Apesar de o programa estar ligado à Assistência Social no município, ele percebeu
que as famílias visitadas precisavam ser atendidas
de forma intersetorial pelos serviços de proteção
e educação direcionados aos beneficiários do Bolsa Família, o que exigiu o envolvimento e o diálogo das áreas. “Estimular as crianças corretamente
desde o começo é a melhor maneira de garantir a
vitória delas”, reconhece o secretário.
Porto Belo decidiu que a contratação dos visitadores seria feita mediante processo seletivo convencional, o que atrasou em quase um ano o início
das atividades e impôs o desafio de adequar os
selecionados ao perfil do Criança Feliz. Das três
agentes sociais/visitadoras contratadas, uma foi
desligada do programa um mês depois do início
das visitas por não conseguir lidar com a realidade
encontrada nas famílias em acompanhamento.

Outra visitadora, Edna da Silva Zambran, se diz
afetada pelo impacto emocional desse trabalho e
aponta a necessidade de maior capacitação. Como
não existe uma coordenação estadual do programa
em Santa Catarina, o contato da equipe do PCF é feito diretamente com o governo federal. E a distância
de Brasília dificulta uma capacitação permanente.
“Eu não quero ser só um número aqui dentro, quero
desempenhar bem meu papel. Apesar de pesquisar
muito e estar sempre em contato com a supervisora
e profissionais de outras áreas, acho que o material
didático que temos é fraco. Para haver progresso é
preciso muita capacitação”, comenta.

A implantação do PCF
em Porto Belo vem
mexendo com a rede de
atendimento do município,
reforçando a importância
de trabalhar em equipe
Coordenadora do programa no município, Mara
Machado reconhece que a melhoria na capacitação
é uma necessidade, já que antes de as atividades serem iniciadas, ela mesma participou de apenas uma
visita técnica. No entanto, cita avanços, entre eles, a
expectativa das famílias pelo retorno semanal dos
visitadores. “O que a gente vê é que as famílias esperam as visitadoras. Muitas já se organizam para
recebê-las e, se antes deixavam de arrumar a cama,
agora já esticam o lençol, lavam a louça na pia. Há
mães que descobriram a importância de olhar para
a criança e sentar com ela”, destaca ela, que também supervisiona o trabalho de campo.

ELA PODE CANTAR
Foi através das visitas domiciliares que Marina
Eva Conrado de Lima entendeu que cuidar é
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Marina de Lima
participa da atividade
com Maria Eduarda,
ao lado de seus dois
outros filhos, Emilly, de
5 anos, e Luan Gabriel,
de 2 meses. À direita,
a visitadora Edna
Zambran

muito mais do que estar junto. Mãe de Emilly,
5 anos, Maria Eduarda, 2, e Luan Gabriel, de 2
meses, a moradora do bairro Perequê, um dos
mais carentes da cidade, também está descobrindo suas potencialidades. “Quando a Edna chegou
aqui em casa propondo várias atividades para eu
desenvolver com a Maria Eduarda, me surpreendi. Nunca tinha cantado para minhas filhas. Aliás,
eu nem sabia que podia cantar, porque não tive
infância. No entanto, ao sentar para brincar com
elas, estou voltando a ser criança”, revela.
Quando saiu da casa dos pais, na zona rural do município catarinense de Campo Belo do Sul, Marina
tinha apenas 13 anos. Aos 18 anos, deu à luz um
menino, mas, ao sair de casa após vários episódios
de violência doméstica, a guarda do filho ficou com
o pai. Passados sete anos, Marina nunca mais abraçou seu filho mais velho. Por isso, quando Emilly
nasceu, decidiu que as coisas seriam diferentes.
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Hoje, com outros três filhos, Marina ainda tem
uma situação financeira delicada. O marido está
desempregado e sua única renda mensal é o Bolsa Família. Apesar dos poucos meses de atendimento, Marina diz que Maria Eduarda já demonstra mais interesse em participar. Luan, por sua
vez, vem sendo beneficiado desde a gestação. “A
Edna tem ensinado um monte de coisas boas não
só para a Maria Eduarda, mas para Emilly também. Elas adoram quando chega o dia da visita.
Já eu aceitei de cara o programa, porque sei que
alguém está vindo aqui para me ajudar”, afirma.
No dia da visita, foi Maria Eduarda quem abriu
o portão. Marina estava na cozinha. “Minha mãe
está fazendo miojo para mim”, comentou a menina, se apresentando como “minhoqueira”, apelido que recebeu por ser apaixonada pelo prato.
O relógio marcava 15h e aquela seria a primeira
refeição da família. Enquanto a garota comia,

Edna forrou o chão do quarto com um tapete
tecido por ela. Tirou da bolsa os “dedoches”,
fantoches de dedos feitos de crochê. Quando o
“cenário” ficou pronto, convidou Maria Eduarda, Marina e Emilly para iniciar as atividades. As
quatro fizeram uma roda e entraram no clima.
Cantaram com os dedoches nas mãos, bateram
palmas, comemoraram estar juntas. Marina voltou toda a sua atenção para as meninas. Mostrou-se focada na tarefa de ajudar a construir
uma infância saudável para as filhas com um
pouco de tudo que ela mesma não pôde ter.
Ainda fora da escola, Emilly já tem planos para
o futuro. “Eu quero ser professora e aluna”, revela, contando os dias para se sentar num banco escolar. Naquele dia, Edna deixou a casa de
Marina com a tarefa de levar a situação da família para a reunião do comitê gestor da Criança e do Adolescente. O comitê se reúne semanalmente com profissionais da rede de atenção
ligados à Educação, à Saúde e à Assistência Social para discutir questões relacionadas à defesa de direitos dessa população. Com a chegada
do programa, as demandas do PCF serão discutidas nesses encontros.
A chance de trabalhar com o PCF também transformou a vida de Luci Morais da Silva. Chamada

 atenção à infância tem um efeito
A
maravilhoso na história dessas
crianças que vão se tornar mais
corajosas e seguras para a vida”
Luci Morais da Silva, visitadora do PCF,
em Porto Belo
para integrar o PCF como visitadora, diz ter se
identificado com a proposta do programa. Ela
conta que não foi cuidada na infância nem na
adolescência. Sua mãe trabalhava o dia inteiro e
o pai agia com violência dentro de casa. “Eu não
recebi estímulo da minha mãe. Como tínhamos
pouco dinheiro, ela comprava umas loucinhas
de barro para a gente no mercado, mas nunca
sentou para brincar com as cinco filhas. Jamais
leu um livro para mim e, como não aprendi isso,
nunca li para meus filhos”, conta. “Por isso, acredito tanto nesse programa. Ele leva uma visão diferente para as famílias e mostra que a atenção
à infância tem um efeito maravilhoso na história
dessas crianças, que vão se tornar mais corajosas e seguras para a vida. Toda vez que entro em
uma casa, penso que preciso olhar para aquelas
pessoas em situação de vulnerabilidade e achar
algo bom nelas”, destaca.
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Fonte: Natália Silva, assessora de monitoramento da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH), do Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS). Dados de 1o de junho de 2018, com informações consolidadas até 31 de maio.*Total de municípios do estado.
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Região Centro-Oeste
A implementação do Programa Criança Feliz está se dando de forma desigual na região Centro-Oeste. Enquanto em Goiás e Mato Grosso do Sul as equipes celebram os avanços registrados
entre as crianças atendidas, no Distrito Federal o trabalho está começando. Em Mato Grosso, as dificuldades estão relacionadas principalmente às peculiaridades da população do estado, formada
por diversos povos indígenas, e às limitações de uso dos recursos disponibilizados pelo MDS.

DISTRITO FEDERAL

B

erço do Criança Feliz, o Distrito Federal (DF)
aderiu ao programa em dezembro de 2016,
mas até junho de 2018 ainda não havia conseguido implementá-lo. O DF vem enfrentando entraves de ordem política e burocrática e prevê iniciar
as visitas apenas no segundo semestre, dois anos
após o lançamento do programa.
“Estamos correndo contra o tempo para contratar
os visitadores e executar o recurso”, afirma Catiane
Farias Martins Gonçalves, diretora de Atenção Integral às Famílias da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade
Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH). Ela acumula a coordenação estadual do Criança Feliz desde abril de 2018, após diversas trocas no comando da secretaria. “Tivemos quatro secretários nos
últimos quatro anos. Toda vez que muda, começa
tudo de novo”, explica.
No esforço para começar as visitas do PCF ainda em 2018, a coordenação estadual está agindo em duas frentes. A primeira é buscar uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip) para contratar e gerir a equipe
de supervisores e visitadores. “Vamos lançar um
edital de chamamento público para trabalhar
com um modelo de parceria. A entidade par-
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ceira vai fazer essas contratações, e nós vamos
fazer o repasse do recurso de acordo com as visitas executadas”, explica Catiane Gonçalves.
A segunda frente é capacitar, mesmo antes da definição da Oscip, tanto multiplicadores como gestores dos 27 Cras da capital. Estes últimos, que nos
estados correspondem aos coordenadores das
equipes municipais, no Distrito Federal integram
a equipe estadual, dada a natureza híbrida de sua
administração: chefiado por um governador, o DF
é, ao mesmo tempo, um município sem prefeito
e um estado de uma cidade só, Brasília. “Estamos
treinando dois diretores e dois assessores aqui da
secretaria, além de 44 funcionários concursados
dos Cras, até para não os perdermos no futuro.
Assim, mesmo que a gestão mude, teremos servidores da casa que, além de atuarem como multiplicadores, vão compor comigo a coordenação
do programa”, diz a coordenadora do PCF.
A preocupação em formar essa equipe fixa também tem uma razão econômica. A capacitação
inicial de um multiplicador ou coordenador
implica custos e disponibilidade de tempo. Nas
diretrizes do PCF, o MDS recomenda que a rotatividade seja a menor possível entre esses profissionais, cujas atribuições envolvem justamente

a capacitação contínua dos visitadores. “A ideia
é que, quando a entidade parceira vier com os
visitadores, nós já tenhamos todas essas pessoas
prontas para capacitá-los. Isso é importante porque, se você deixa de executar o trabalho, deixa de alcançar o público que tem de alcançar e
de receber o recurso. E aí, sem a verba, deixa de
executar mais ainda”, afirma Catiane Gonçalves.
Para iniciar a capacitação, porém, a definição da
Oscip e a contratação de sua equipe precisarão
acontecer em tempo recorde. Para ser selecionada pelo edital, a entidade terá de atender a uma
série de pré-requisitos, como estar registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social e ter pelo
menos dois anos de experiência no atendimento
de crianças. A organização deverá recrutar inicialmente 18 supervisores e 138 visitadores, podendo
escolher como será seu contrato (se efetivo, estágio ou temporário e por quanto tempo), desde que
os primeiros tenham nível superior e os segundos,
ensino médio, como escolaridade mínima.
Antes de se decidir por esse modelo, porém, a
coordenação estadual do programa tentou firmar uma parceria com um grupo de pesquisas
da Universidade de Brasília (UnB) que trabalha
com crianças e adolescentes em situação de
violência e exploração sexual. “Iríamos contar
não só com os estudantes, mas com a contribuição constante desse diálogo entre o programa
e a universidade. Mas, infelizmente, não foi possível. Por regras internas da UnB, 45% do total
dos recursos precisaria ser direcionado para
áreas de pesquisa e administração. Não haveria
condições financeiras de executar o Criança Feliz”, explica a coordenadora.

Os futuros visitadores terão diante de si o desafio de
visitar 4.160 gestantes e crianças do público prioritário do PCF, acompanhando de 25 a 30 indivíduos
por mês. Segundo Catiane Gonçalves, o Distrito
Federal precisa realizar pelo menos 90% dessas
visitas para poder manter e ampliar o programa.
“Essa meta é apenas inicial, porque a gente tem um
universo muito maior de pessoas que poderiam ser
atendidas pelo Criança Feliz. Há mais de 19 mil gestantes e crianças de até 6 anos de idade registradas
no Cadastro Único para Programas Sociais”, diz.
Apesar de ter a maior renda per capita e o maior
Índice de Desenvolvimento Humano entre as unidades federativas, o Distrito Federal abriga uma
desigualdade social profunda: 67.312 famílias
vivem em situação de extrema pobreza. O documentário Noruega e Congo no Centro do Brasil,
do Centro Universitário de Brasília, mostra que, na
cidade existem regiões como a do Lago Sul e a da
Cidade Estrutural, com IDHs semelhantes, respectivamente, ao do país europeu e ao do africano,
primeiro e último colocados no ranking mundial.
“Sabemos que as famílias que moram nesses territórios vulneráveis são atingidas pelo desemprego,
pela baixa escolaridade, pelo tráfico de drogas e
até pela insegurança alimentar. No último ano, foi
preciso aumentar de 8 mil para 10 mil o número de
cestas básicas distribuídas nos Cras a famílias que
declaram não estar conseguindo prover seu próprio
sustento e comprar comida. E não foi suficiente, a
procura continua aumentando”, relata Catiane Gonçalves. Segundo ela, quando a equipe do PCF iniciar
as visitas, será possível não só atender as gestantes
e crianças, como levar as demandas dessas famílias
para a rede de proteção social do estado.

Estamos treinando dois diretores
e dois assessores aqui da Secretaria, além
de 44 funcionários concursados dos Cras,
até para não os perdermos no futuro”
Catiane Farias Martins Gonçalves,
coordenadora do PCF no DF
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Bryan Souza, de 2 anos,
se diverte com a avó,
Aparecida de Fátima,
que hoje diz que tenta
brincar mais com ele
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GOIÁS
Por Ana Flávia Flôres*

E

m 1o de junho de 2018, o Criança Feliz atendia em Goiás 9.562 crianças, além de 1.178
gestantes, segundo dados do MDS. Em menos
de um ano de atendimento, o projeto alcançou
resultados que são celebrados por todos os envolvidos, de coordenadores a beneficiários.
Um dos casos de sucesso é o de Aparecida de
Fátima Fagundes de Souza, avó do Bryan Felipe
Ribeiro de Souza, de 2 anos, do município de
Jussara. “A gente nunca tentava tirar um tempo
especial, específico mesmo. Brincava no dia a
dia. Às vezes, vamos varrer o terreiro e o menino
tá ali. Tem uma bola e você aproveita pra jogar
mais pra lá, pra eles deixar (sic) você trabalhar
aqui... Mas pra sentar e ficar muito tempo, não.
Depois do programa, eu tento brincar mais com
ele pra ajudar ele a desenvolver mais, que é o
que a menina me passa”, conta.
Aparecida está entre os pouco menos de 20 mil
moradores de Jussara. Apenas ali são 104 meninos e meninas diretamente beneficiados pelo
programa – aqueles que estão oficialmente cadastrados. No entanto, a atuação do PCF ultrapassa os limites estabelecidos nas suas diretrizes e alcança também irmãos, primos e outras
crianças que, por estarem acima da idade, não
podem participar da iniciativa. “Tem famílias
com crianças fora da faixa etária, mas, quando
elas veem as visitadoras chegando com o brinquedo para trabalhar com aquele menino ou
menina que está no Criança Feliz, ficam animadas. Então, a gente acaba levando um brinquedo
pra ela também, porque se o objetivo é o vínculo
familiar, é a família, como é que a gente pode
deixar aquela criança sem atendimento?”, conta

* Jornalista com especialização em Ciência Política e em

Gestão da Comunicação nas Organizações. Desde 1999,
trabalha prioritariamente com pautas sociais, colaborando
com organizações como a Andi – Comunicação e Direitos,
o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o
Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).
Também é Jornalista Amiga da Criança desde 2015.

a supervisora do programa no município, Francisca Maria Martins Pedroso.
Essa não é uma realidade exclusiva de Jussara.
No município de Itaberaí, também há a sensibilidade para lidar com famílias que possuem
crianças em situações distintas dentro da mesma casa. “Mesmo crianças que não estão no
programa, mas estão em situação de vulnerabilidade, a gente encaminha pro Cras e para o
Conselho Tutelar”, explica a supervisora e coordenadora do programa no município, Themis
Augusta Barbosa e Silva.
Outra preocupação constante das equipes do
PCF é a atenção às especificidades de cada criança. Foi esse cuidado que ajudou a fazer diferença
na vida do pequeno João Lucas da Silva Souza,
de 1 ano e 10 meses, de Itaberaí. “Em todas as visitas a criança estava dormindo. Com as nossas
orientações, a criança foi interagindo mais, foi
desenvolvendo. Ela tinha as perninhas molinhas,
quase não andava. Hoje eu chego pra fazer a visita e pego o João Lucas chutando bola, vindo até
a gente, chamando ‘titia, titia’”, conta Rosa Maria
da Silva, uma das seis visitadoras do município.
A evolução de João Lucas também foi constatada
pela mãe, Simone Cristina da Silva. “A Rosa me
perguntou uma vez se ele chutava bola e eu disse que nem sabia que ele já tinha que chutar bola.
Pra mim, isso era da criança, ela que tinha que descobrir sozinha. Foi aí que comprei uma bola pra
ele e, quando ela voltou, ele já estava chutando”,
conta. Os impactos do Criança Feliz nessa família
não ficaram restritos a João Lucas. Simone foi despertada também para o papel fundamental que
desempenha na vida de todos os filhos. “O projeto
me ajudou a aprender que eu tinha que interagir
com ele. Eu pensava que, como ele tinha um irmãozinho, não precisava de mim, eles se viravam”, diz.
Quando a necessidade da criança vai além das
ações convencionais, as visitadoras não se fur-
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tam da responsabilidade. Um exemplo é o de Nically Gabrielly Martins Franco, 4 anos, moradora de Jussara, que tem hidrocefalia. “A gente já
faz um brinquedo pensando especialmente em
como ela vai brincar, porque ela não corre, não
anda. São brinquedos menores, como chocalho
ou brinquedo de colorir”, explica a visitadora Eunice Pereira dos Santos.

Além dos benefícios diretos, o PCF
trouxe para a cena da assistência social
pessoas em situação de extrema
pobreza e vulnerabilidade

João Lucas Souza
(no colo da mãe) com
a bola que aprendeu
a chutar depois das
visitas de Rosa Maria
da Silva, do Criança
Feliz de Itaberaí

O cuidado da equipe com Nically ganha ainda mais destaque porque, embora atenda aos
critérios do PCF, a menina não está incluída
no programa por uma falha no sistema. “O
sistema não aceitou. Quando vou adicioná-la
aparece a mensagem de que ela é maior de 3
anos. Os seis casos de BPC que temos aqui foram aceitos pelo programa porque têm menos
de 3 anos”, conta a coordenadora municipal,
Maurinete Borges Santana. No entanto, a coordenadora estadual do programa, Denise Barra,
esclarece que o problema estava nos dados
informados. “Isso tem acontecido, mas a gente
tem orientado os municípios para que façam
o lançamento da forma correta, ou seja, pelo
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Número do Benefício (NB) e não pelo Número
de Identificação Social (NIS).”
Na casa da Nically, quem está oficialmente incluído no programa são os irmãos mais novos,
Nicael e Nicolas, de 11 meses e 2 anos, respectivamente. Mas como a política local é não deixar
desamparada nenhuma criança das casas visitadas, ali não seria diferente. “Está sendo bom
tanto para os meninos que estão participando
quanto pra ela, que é especial. Apesar de ela não
estar no programa, os brinquedinhos que vêm eu
brinco com ela e ela está desenvolvendo bastante”, conta Joiciene Martins, mãe das crianças.
Para ela, o programa tem impactado toda a família: “tá ajudando bastante a gente a interagir
mais. Até o pai deles está brincando também”.
Computadores, carrinhos, cavalinhos, boliches,
jogos de pescaria, dados gigantes com faces que
sugerem demonstração de carinho entre os jogadores são alguns dos brinquedos desenvolvidos
pela equipe de Jussara. Todos têm como base material reciclável como garrafas PET, caixas de sapato e de ovo, além de latas de leite em pó. Outro
diferencial do município está no empréstimo do
brinquedo para a criança pelo período entre uma
visita e outra. Em Itaberaí, o contato da criança e
do cuidador com os brinquedos acontece apenas
durante o período das visitas.
Para o Criança Feliz, contudo, mais importante
do que o brinquedo é quem brinca, como ressal-

ta Francisca Pedroso: “Hoje vemos famílias sendo despedaçadas por acharem que o brinquedo
é o que importa. Na realidade, o que importa é
quem brinca, é o tempo que se tira”.

SUPERAÇÃO DA INVISIBILIDADE
Além dos benefícios diretos, o PCF tem gerado
outros efeitos, como trazer para a cena da assistência social do município pessoas em situação de
extrema pobreza e vulnerabilidade que, apesar
de receberem o Bolsa Família, não tinham qualquer tipo de suporte dos órgãos governamentais.
Em geral, são pessoas sem muita informação, que
não sabem a quem recorrer. “A partir do programa,
elas se sentiram realmente ouvidas. Então, também nesse aspecto o programa foi muito bom. Ele
entrou dentro da casa, viu o problema. É claro que
não temos como resolver todos, mas tornou visíveis aqueles que podem ser solucionados”, relata a
supervisora de Jussara, Francisca Pedroso.
Como nem todos os problemas “solucionáveis”
podem ser resolvidos no âmbito da assistência

social, entra em cena outro elemento fundamental para o sucesso do programa: a intersetorialidade. “Quando as visitadoras identificam um
problema, elas passam para mim e a gente tenta
encaminhar. Temos o comitê gestor com vários
órgãos do município que nos auxiliam nessa tarefa. Por exemplo, se tiver algum problema de
saúde, a gente direciona para o comitê gestor.
Nesse caso, para o representante da saúde”, explica Themis Silva, coordenadora de Itaberaí.

Os irmãos Nicael e
Nicolas, de 11 meses e
2 anos, se divertem com
a mãe, Joiciene Martins,
e as irmãs Nically e
Nicolly em atividade
do PCF em Jussara

Nos dois municípios, o comitê gestor é composto por representantes das secretarias municipais de Saúde, Assistência Social e Educação,
além de um conselheiro tutelar. Porém, em Jussara, a sensibilização não foi um processo simples. “Quando montamos o comitê gestor, uma
parte ficou assustada e achou que o programa
não fosse dar certo, mas eu falei que, se a gente
não experimentasse, não saberíamos”, explica a
coordenadora Maurinete.
No entanto, o comitê gestor abraçou o projeto
e tem se revelado um grande parceiro do pro-

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: AVANÇOS E DESAFIOS 179

ESTUDO DE CASO | Região Centro-Oeste

pelas prefeituras, boca a boca e, principalmente,
a busca ativa. No entanto, essa não foi uma tarefa simples. “No começo foi difícil porque era um
programa novo que não oferece nada em troca,
e essas pessoas logo perguntam o que vão ganhar com isso. Então, foi a hora que a gente teve
que ter jogo de cintura para fazer essas famílias
se sentirem bem com o programa”, conta Themis
Silva, de Itaberaí.
O jogo de cintura consistiu em mostrar para as
famílias que o fato de o programa não ter contrapartida financeira não significava que não haveria retorno. “A gente fez com que as famílias
entendessem que o benefício não era monetário, mas qual mãe não deseja que seu filho seja
uma pessoa de sucesso no futuro?”, questiona a
coordenadora de Jussara, Maurinete.
A acolhida da família pela rede de assistência
social do município é outro benefício. “Quando
as visitadoras identificam que a família está sem
alimento ou necessita atendimento médico específico, por exemplo, elas trazem a demanda
e a gente encaminha por meio do Cras para as
providências necessárias”, afirma Themis.

.

Nically Martins
Franco, de 4 anos, tem
hidrocefalia. Não anda,
mas adora brincar com o
chocalho de garrafa PET
desenvolvido pela equipe
do PCF de Jussara

grama. A atuação da rede foi fundamental inclusive para localizar possíveis beneficiários do
PCF. “A gente precisava cadastrar grávidas e foi
por meio da UBS que conseguimos a relação das
mulheres que pegavam o repelente que estava
sendo distribuído em virtude do zika vírus”, conta a supervisora Francisca.

ENTRE A DESCONFIANÇA
E A ATENÇÃO EM REDE
Com o objetivo de sensibilizar e estimular a adesão ao programa foram utilizadas diversas estratégias. Carro de som, participação em programa
da rádio local, presença em eventos organizados
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Outro obstáculo que precisou ser contornado
foi a desconfiança. “No início eu tive muita dificuldade de aceitação das famílias. Tinha mãe
que me xingava. Não sei se elas imaginavam
outra coisa ou se ficavam com medo de a gente
ir lá vigiar e elas perderem o benefício do Bolsa
Família. Hoje elas me aceitam bem”, conta a visitadora Eunice Pereira dos Santos, de Jussara.
“Na cabeça deles, tudo pode [fazer] perder o
Bolsa. Então, às vezes, eles ficam até resistentes, com medo, mas todas as nossas famílias
têm o conhecimento de que não têm esse risco”, complementa Melissa dos Santos Melo, visitadora de Itaberaí.

O PERFIL DA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ
As equipes de visitadoras de Jussara e Itaberaí
são exclusivamente compostas por mulheres. A
gestão do programa é feita pelas supervisoras
e coordenadoras, mas em Itaberaí a pedagoga
Themis Augusta Barbosa e Silva acumula as duas

funções. Já em Jussara a divisão das tarefas é
feita como prevê o programa: a pedagoga e artista plástica Francisca Pedroso é a supervisora responsável e a assistente social Maurinete
Santana, a coordenadora. Tanto Themis quanto
Maurinete são funcionárias efetivas das secretarias de Assistência Social dos seus municípios.
Já Francisca tem a sua participação no programa viabilizada por meio de contrato com a prefeitura de Jussara.
Um dos pontos adversos do programa, segundo
a coordenadora estadual Denise Barra, é o monitoramento e a avaliação dos resultados obtidos. Segundo ela, os esforços ainda estão mais
concentrados nos processos de gestão e acompanhamento da implementação. “Estamos numa
fase muito inicial de avaliação. Nos municípios
que já iniciaram, estamos monitorando o número de famílias acompanhadas, se estão tendo
dificuldades, se as equipes estão completas, se
estão lançando as informações no sistema, o público que está sendo atendido”, explica.
Esse fato não passa despercebido pelas equipes que lidam dia a dia com as crianças. “O
sistema ainda não permite inserir informações com relação ao desenvolvimento das
crianças. Hoje, o MDS acompanha apenas

números. Nossa expectativa é que possamos
inserir, também, as informações da ficha de
verificação”,11 afirma Themis Silva.
No entanto, a maior preocupação das equipes
diz respeito à manutenção do programa a partir de 2019, quando um novo governo assumirá
o executivo federal. Mas, independentemente da sua continuidade ou não, as equipes de
Jussara e Itaberaí se empenham diariamente
para ofertar o melhor a todos os beneficiados
pelo Criança Feliz. A alegria é visível no olhar
de cada criança quando as visitadoras chegam.
Isso porque mais do que qualquer objeto que
permita o exercício do direito de brincar, elas
levam atenção, carinho e interação para dentro
de cada casa que visitam. E isso, como ressaltou
Francisca, supervisora de Jussara, vale mais do
que qualquer brinquedo.
11 A ficha de verificação é um formulário preenchido pelas
visitadoras, em que estão detalhados os indicadores de
desenvolvimento esperados para cada fase de vida da
criança, como seguir com o olhar objetos e pessoas, prestar
atenção quando escuta o seu nome, sentar-se sozinho,
chutar uma bola, subir e descer degraus baixos e sustentar
objetos como copo e colher com firmeza. São informações
relevantes sobre os resultados efetivamente alcançados
pelo programa, mas, até o momento, ficam restritas aos
arquivos do Criança Feliz em cada município. Ao término
de cada visita, é preenchido ainda um formulário com
dados sobre a execução das atividades pelas famílias/
gestantes e os progressos e dificuldades encontradas.
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PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: AVANÇOS E DESAFIOS

181

MATO GROSSO

D

os 141 municípios mato-grossenses, 55
possuem terras indígenas onde vivem
mais de 42 mil pessoas de 42 etnias. Um deles
é Alto Boa Vista, a mais de mil quilômetros da
capital Cuiabá. Reconhecida pela coordenação estadual do Criança Feliz como exemplo,
especialmente por ter conseguido atingir a
meta de 100 atendimentos, a cidade tem cerca
de 200 indígenas da etnia Xavante entre seus
6 mil habitantes. Desses, 10 são beneficiados
pelo programa, sendo 4 gestantes. Para esse
público, a equipe prepara atividades adequadas às suas especificidades. “Temos que ter
cautela e bom senso para que não haja um
choque cultural. É necessário que as ações
realizadas com esse público sejam bem planejadas”, conta a supervisora do programa no
município, Eliene Moreira Gomes.

Visitas coletivas em espaços
comunitários nas aldeias estão entre as
estratégias desenvolvidas especialmente
para os indígenas em Alto Boa Vista
Entre as estratégias desenvolvidas especialmente para os indígenas estão as visitas coletivas, que acontecem em espaços comunitários nas três aldeias de Alto Boa Vista. Além
disso, em virtude da distância, os encontros
acontecem uma ou duas vezes por mês, nos
quais são desenvolvidas atividades que correspondem às quatro visitas mensais previstas pelo PCF. “A princípio, estamos fazendo o
trabalho em grupo porque eles ainda estão
muito resistentes. Tanto tem o medo de interferência cultural quanto a barreira da língua. Poucas famílias falam português, então
a maioria precisa de tradutor. Por isso, ainda
estamos tentando ganhar a confiança deles”,
explica a visitadora Claudenora Lopes Santos. Já no caso das gestantes, duas são de
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uma mesma aldeia e recebem as visitas de
forma conjunta.
Em todo o estado, há cerca de 3 mil beneficiados pelo PCF. Desse total, em torno de 5% são
gestantes. De acordo com a coordenadora estadual, Marimar Aparecida Michels Carvalho,
servidora da Secretaria de Estado de Trabalho e
Assistência Social (Setas), esses números estão
abaixo da meta estabelecida para Mato Grosso, pois alguns dos municípios que aderiram ao
programa não haviam iniciado suas visitas.
Entre os obstáculos enfrentados por essas cidades estão as limitações estabelecidas para a
utilização dos recursos financeiros disponibilizados, que não condizem com a realidade dos municípios de pequeno porte. “Muitos precisam de
veículos para atender as visitas em áreas rurais
distantes e isoladas, mas as regras não permitem a aquisição, apenas a locação. Contudo, em
municípios pequenos, os custos de uma locação
extrapolam, e muito, os valores enviados pelo
governo federal. O mesmo ocorre com computadores, impressoras, projetor etc. Em locais de
difícil acesso, a locação é inviável e o município
permanece de posse do recurso e sem o uso do
objeto necessário”, explica Marimar.
Alto Boa Vista conta com a disposição das
visitadoras para se manter em posição de
destaque no estado. “Não temos carro para
realizar as visitas, então temos que fazer do
jeito que dá. A pé ou de bicicleta a gente vai
se ajeitando”, conta Claudenora Santos, que
pedala de 5 a 8 quilômetros por dia para fazer todos os atendimentos que estão sob sua
responsabilidade. Segundo ela, o município
disponibiliza carro apenas para visitas realizadas na zona rural.
Outra barreira é a aceitação por parte das famílias. “No primeiro momento elas nos recebem meio receosas por achar que queremos
ensinar elas a cuidar dos filhos, mas, aos pou-

cos, e com muito diálogo, vamos conseguindo
mostrar que não é esse nosso objetivo e acabamos ganhando a confiança da família”, explica
a visitadora.
Para Eliene Moreira Gomes, o número mensal
de visitas é outro elemento dificultador. “Creio
que a liberdade que as famílias têm de determinar os horários das visitas facilita bastante.
Contudo, vivemos em um mundo onde o tempo
é corrido e conseguir realizar os quatro atendimentos mensais é um desafio extra”, afirma a
supervisora municipal. Também houve dificuldade de identificar gestantes com o perfil contemplado pelo programa nos cadastros disponíveis. A solução encontrada foi a busca ativa
estabelecida a partir do trabalho em conjunto
com as unidades de saúde.

Embora tenha aderido ao PCF em agosto de
2017, somente em junho de 2018 o estado
conseguiu efetivar o comitê gestor do programa. Constituído pelas secretarias estaduais de Saúde, Educação, Trabalho e Assistência Social, Cultura e Justiça e Direitos
Humanos, o grupo tem se reunido periodicamente com o objetivo de elaborar o Plano
de Ação Estadual.

PANORAMA ESTADUAL

Segundo a coordenadora Marimar Michels, a
capacitação dos visitadores foi realizada nos
próprios municípios pelos respectivos supervisores. Entretanto, nas cidades do Vale do Rio
São Lourenço (Jaciara, Juscimeira, São Pedro
da Cipa e Dom Aquino), o treinamento foi regionalizado para otimizar o processo. Em Alto
Boa Vista, a capacitação aconteceu em dezembro de 2017 e as visitas começaram no final de
janeiro de 2018.

Ao todo, Mato Grosso tem cerca de 160 visitadores, em geral com ensino médio completo,
mas há alguns de nível superior. “Embora alguns municípios tenham utilizado servidores
efetivos do próprio quadro ou estagiários para
atuar no Criança Feliz, a maior parte dos visitadores é de pessoas contratadas para a função”,
explica Marimar.

A visitadora Claudenora Santos diz que agora
aguarda ansiosamente por um encontro estadual no qual seja possível a troca de experiências entre os municípios. “Depois de dezembro
não tivemos mais nenhuma capacitação. Estamos precisando até mesmo para saber se estamos trabalhando certo, se é isso mesmo que o
programa busca”, afirma.
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MATO GROSSO DO SUL

E

m um ano e meio, Mato Grosso do Sul conquistou a adesão de 30 municípios ao Criança Feliz
inovando na formação e nas práticas das equipes.
O estado incluiu, por exemplo, as capacitações do
programa na grade permanente da Escola Estadual
Mariluce Bittar, em Campo Grande, a primeira do
país voltada exclusivamente para profissionais do
Suas. “A escola foi inaugurada em 2015, com cursos inteiramente tocados pela assistência social,
em três níveis: introdutório, de atualização e de
aperfeiçoamento. Formatamos as capacitações do
Criança Feliz para que ele fizesse parte da educação continuada que desenvolvemos aqui”, afirma a
coordenadora estadual, Edna Bordon Lopes.

A equipe de Corumbá criou um fluxo
de trabalho diferenciado, com protocolo
para lidar com casos mais graves
de vulnerabilidade e violência
O estado também adaptou em parte a metodologia enviada pelo governo federal. “Quando
fizemos a capacitação para sermos multiplicadores, percebemos algumas dificuldades na
prática da visita domiciliar, que é o pilar do
programa. Por exemplo, faltava saber mais sobre o método CDC, que no início parecia muito
[ligado à] saúde. Precisávamos deixar claro de
que jeito seria feita essa abordagem dentro da
família”, explica.
A equipe estadual, então, reformulou trechos da
capacitação para trabalhar todo seu conteúdo.
“Para isso, incluímos no curso mais role play, por
exemplo, para que todos entendam qual seu papel naquelas visitas. Trata-se de um teatro com
todo o grupo da capacitação: um é a criança,
outro é o cuidador, outro é o visitador etc. Essas
encenações já eram sugeridas na cartilha do governo federal, só que aqui trabalhamos muito
mais com elas”, conta Edna.
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A atividade demonstra em detalhe como deve ser
o contato com a família e a postura esperada de
cada membro da equipe, conscientizando-a sobre
seu desempenho. Esse olhar para o treinamento
tem dado mais segurança para visitadores e supervisores lidarem com as demandas do dia a dia, que
frequentemente extrapolam o escopo do PCF. “O
visitador entra na casa com um objetivo, que é o de
fortalecer o vínculo da criança com o cuidador. Só
que ele não entra de olhos fechados. Vamos supor
que ele observe que a família não tem o que comer. Ele vai levar essa demanda para o supervisor
dele, que encaminha para o Cras. O Cras manda um
técnico visitar a família e fazer o levantamento de
todas suas necessidades”, explica. Segundo a coordenadora, como as visitas são regulares, o PCF acaba funcionando como uma busca ativa.
Esse alinhamento tem dado resultados no município
de Corumbá. O programa começou em setembro de
2017 e, em nove meses, bateu a marca de 20 mil visitas realizadas. “Atingimos nossa meta, e hoje estamos
acompanhando 700 indivíduos”, comemora a assessora de Políticas Sociais, Adelma Galeano, coordenadora do programa na cidade. Ela atribui os bons resultados principalmente à afinidade da equipe local
com a rede de assistência social do município. “Primeiro fizemos questão de nos reunir com os coordenadores dos Cras para explicar o que era o programa e
dizer: ‘É um a mais, que veio para colaborar.’ Enquanto algumas cidades acham que está aumentando a
demanda para o Cras, nós achamos o inverso: que
nós estamos auxiliando seu trabalho”, afirma.
Adelma integra a equipe do Criança Feliz com mais
23 visitadores e dois supervisores. “O município
precisava de supervisores que realmente fossem
assumir o programa, e, além de acompanhar os
visitadores, alimentassem o sistema semanalmente com 350 visitas, em média. Por isso optamos
por selecioná-los entre funcionários de carreira e
pagar uma gratificação para eles trabalharem 40
horas semanais”, ressalta. A remuneração dos profissionais em Corumbá também é mais alta do que
a praticada por boa parte dos municípios.

Responsável por uma de cada quatro visitas realizadas pelo PCF no estado até o mês de maio, a equipe
de Corumbá criou um fluxo de trabalho diferenciado, com protocolo para lidar com casos mais graves
de vulnerabilidade e violência. “Quando o visitador
vê um problema na família, ele passa para o supervisor, que traz para mim, como coordenadora. Eu
elaboro um instrumento legal e encaminho para os
coordenadores dos Cras. Às vezes é uma família que
precisa ser inserida no cadastro, ou que precisa de
cesta básica, de cobertor, e que por algum motivo
não está participando do Cras. Também podem ser
casos em que o visitador sentiu um grau de vulnerabilidade muito forte”, diz Adelma.
Além de registrar o histórico da família, esse procedimento interno funciona como um filtro e como
um mecanismo de feedback das demandas que o
programa encaminha à rede de assistência social
do município. “Hoje nós temos tudo que o PCF
pediu e encaminhou para o Cras arquivado. As
demandas têm um prazo. Se o Cras não atende, aí
entramos com outra estrutura: eu cobro uma resposta, não como coordenadora do Criança Feliz,
mas como assessora da secretaria”, afirma.
O método está encorajando os visitadores a lidarem
com situações difíceis, segundo Wiviani da Silva Duran, de Corumbá. “Eu acompanho uma criança, de

1 ano, de uma família formada por ela, pela mãe e
por dois irmãos, de 7 e 9 anos. Os quatro moravam
com a cunhada dessa mãe, que tem um filho de 15
anos. Uma vez passei na casa deles para chamá-los para uma reunião do Bolsa Família. Quando
cheguei no portão, surpreendi esse adolescente
prestes a abusar do menino de 7”, relata. Na hora,
a visitadora ligou para sua supervisora e foram as
duas conversar com a mãe do menino mais novo.
O caso foi encaminhado para o Cras e para o Conselho Tutelar. A mulher e os filhos foram viver com a
mãe em outra casa. Wiviani continuou acompanhando a família e diz que tanto a bebê quanto os seus
irmãos estão muito bem. “São sempre conversas, aos
poucos, com bastante carinho, porque é uma família
muito fragilizada. Também falei sobre planejamento
familiar com a mãe, que resolveu ir ao posto de saúde
e começar a tomar pílula anticoncepcional”, conta a
visitadora. A coordenadora Adelma afirma que Corumbá criou em abril um comitê de enfrentamento
à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, com o objetivo de estudar casos e elaborar um
plano municipal para combater o problema. O PCF
está sendo convidado a todas as reuniões devido à
sua relação de confiança com as famílias. “O programa está melhorando a estrutura familiar porque está
dentro das famílias. As pessoas têm liberdade para
falar com o visitador que está lá toda a semana.”
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Região Sudeste
Os estados da região Sudeste têm enfrentado dificuldades para implantar o Criança Feliz. No Espírito
Santo, houve resistência política de várias prefeituras; no Rio de Janeiro, os obstáculos foram a crise
enfrentada pelo estado e a atuação do crime organizado em alguns municípios. Já Minas Gerais decidiu não aderir ao programa por questões ideológicas, deixando os municípios livres para deliberar
sobre a participação por conta própria. São Paulo é a exceção: o governo estadual investiu muito na
capacitação dos profissionais envolvidos, o que possibilitou a implantação em 130 municípios.

RIO DE JANEIRO

O

Rio de Janeiro aderiu ao Criança Feliz em maio
de 2017, mas foi um dos últimos estados a começar a trabalhar em sua implantação. “Optamos em
fazer um plano de ação que envolvesse o serviço de
proteção básica e respeitasse o ‘tempo’ de cada município”, explica a coordenadora do PCF no estado,
Claudia Soares. A primeira ação só ocorreu no final de
janeiro de 2018, quando os 92 municípios fluminenses
foram convidados a encaminhar seu gestor municipal,
o diretor de proteção básica e o possível coordenador
do programa para participar do Seminário de Alinhamento para Gestores Municipais, com a proposta de
apresentar as diretrizes do PCF e suas interfaces.
Após o primeiro encontro, foi realizada a capacitação dos supervisores dos 54 municípios que
aderiram ao PCF. Depois, mais quatro decidiram
participar. Porém, apenas 16 foram a campo. A
coordenação estadual acompanha e monitora
o trabalho por meio de um informativo enviado
semanalmente por e-mail para todos os gestores
municipais. Claudia Soares explica que o boletim
tem como objetivo repassar novidades, ser um espaço de diálogo e uma forma de encaminhar e solicitar dados sobre a implantação do programa em
cada município. “Nossa ideia era que o informativo
fosse um documento norteador de etapas que os
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gestores precisavam seguir, como um passo a passo operacional”, diz a coordenadora.
Até julho de 2018 o sistema do MDS totalizava
834 crianças e 134 gestantes visitadas em todo o
estado. Por não terem feito qualquer ação, cinco
municípios já haviam sido desligados do PCF – em
alguns casos, segundo Claudia Soares, por causa
da atuação do crime organizado e de milícias. Por
essas razões, apenas 12 municípios têm o comitê
gestor constituído. Itaperuna foi o primeiro a ir a
campo pelo PCF no estado, em fevereiro de 2018.
A Proteção Social Básica de Itaperuna atende pelo
PCF 450 famílias, 37 gestantes e 397 crianças de
até 3 anos. Toda semana os visitadores participam
de um encontro para troca de experiência e acompanhamento das visitas e da execução do programa. “É um momento para tirar dúvidas e dar orientações a respeito das demandas que aparecem.
Cada semana trazemos um tema para discutir”,
explica a coordenadora da Proteção Social Básica
de Itaperuna, Mariana Bartholazzi da Silva.
Segundo ela, logo nas primeiras visitas foi identificada a necessidade de capacitar os visitadores a buscar alternativas para desenvolver o vínculo familiar.

Para isso, eles participam quinzenalmente de uma
oficina no Cras de Niterói, onde aprendem a fazer
brinquedos recicláveis para trabalhar com as famílias e crianças atendidas. “Temos, ainda, um grupo
no WhatsApp no qual a gente coloca todas as fotos
de tudo que acontece, tira dúvidas, cria essa abertura de estar sempre em contato, de estar sempre
junto. Além disso, temos o total apoio do prefeito, e
a secretária de Assistência Social tem carta branca
para que tudo fosse feito desde o início. Se eles não
tivessem entendido a importância do programa, a
gente não ia conseguir executar”, conta.
Erica da Conceição Furtado Lima atende cerca de
25 famílias e faz a maioria das visitas a pé ou de bicicleta. “Surgiu o interesse por achar que ia conhecer
a realidade do meu município, porque nunca trabalhei na minha cidade. É um trabalho muito gostoso”,
conta. Stella Aparecida de Oliveira Resende divide o
território com Erica e, muitas vezes, as duas fazem as
visitas juntas. O objetivo é potencializar as ações. Elas
também organizam dois encontros, de conversa com
um profissional, que ocorrem mensalmente no Cras.
Niterói: o Papo de Bebê, com as mães das crianças de
até 3 anos, e o Ser Mãe, com o grupo das gestantes.
Para as visitadoras, o principal desafio é o deslocamento. O Serviço de Proteção Social Básica de
Itaperuna não tem um veículo disponível só para

o PCF. “Quando é perto, vou a pé mesmo. Tem um
carro uma vez na semana que a gente separa para
as visitas que são mais distantes”, conta Stella. Apesar das dificuldades, elas consideram que, mesmo
com apenas poucos meses de trabalho de campo,
os resultados já começaram a aparecer. Para Stella,
os pais são os primeiros a demonstrar que o programa é eficiente. “A família está compreendendo
a importância do brincar, do estar com a criança e
a importância do dialogar sobre o desenvolvimento dela”, diz Stella. Erica chama a atenção para o
progresso no comportamento das crianças. “Eu vi
essa mudança com a Mariana, uma menina que eu
acompanho, cuja família é bem conflituosa. Ela mudou muito. Antes não parava para brincar, para fazer nada, mas, depois que eu comecei a ir, ela para,
senta, tem interesse de brincar, de pintar”, relata.
Histórias como a de Mariana se repetem pelo município de Itaperuna. Anne dos Santos, de 2 anos e 11
meses, é outro exemplo. Ela vive com a mãe, viúva,
na casa da avó, Simone, e toda semana recebe a visita de Stella. “A Anne fica muito no meio de adultos
e às vezes a gente esquece de passar alguma coisa
para ela que é de criança. Quando a Stella chegou
aqui, até se surpreendeu com o desenvolvimento
da Anne. Ela aprende as coisas, pede para colorir.
‘Vovó, me dá aquele papel que a Stella me deu’. Ela
aprende e gosta de aprender”, conta Simone.
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Em Jundiaí, no bairro São
Camilo, as visitadoras Rayssa
da Silva e Evelyn Vitor trazem
para o quintal uma pequena
mesa e cobrem com papel,
para que Maria Clara (com
a roupa florida) possa pintar
com a sua mãe, Rosângela
da Silva (de camiseta azul
e shorts), e outras crianças

ESTUDO DE CASO | Região Sudeste

SÃO PAULO
Por Aureliano Biancarelli

R

osângela Aparecida Oliveira da Silva está esperando na porta quando as duas visitadoras
chegam. Outras crianças vão saindo de portas e
portões improvisados, formando uma comitiva barulhenta na rampa íngreme e escorregadia da viela
que conduz à casa. Rayssa Thamires Santos da Silva
e Evelyn Silva Vitor são as visitadoras, a cidade é
Jundiaí, o bairro é São Camilo, onde pelo menos outras dez famílias estão integradas ao Criança Feliz.
Rosângela atende em um restaurante das 4 da tarde às 10 da noite. O marido é motoboy. A filha, Maria Clara, tem 2 anos e há cinco meses faz parte do
PCF. Além dela, o casal tem um menino de 7 anos.
Como a idade limite do programa é até 3 anos,12
ela é a única na viela que participa. Dá passos em
direção aos potinhos de guache e à caixa de palitos com desenvoltura; sabe que toda a atenção é
para ela. As visitadoras trazem para o quintal uma
pequena mesa e cobrem com papel. Clara fica em
pé e a prima Talia, 6 anos, a vizinha Sofia, 8, e Jackson, 7, formam uma roda. Andreia, tia e madrinha
de Clara, e outros três filhos se sentam no chão ao
lado das visitadoras. Outras vezes, é a mãe que
brinca com Clara, sempre do lado de fora da casa.
“No começo das visitas, a Clara era tímida, não
tirava os olhos da mãe”, relata Evelyn. “Hoje ela
abraça, fala o tempo todo, quer saber de novas
brincadeiras. Quando chegamos para essa visita,
ela estava cantando a música que ensinamos na
semana passada”, conta. “Clara é meio vergonhosa, gosta mais de pintar do que cantar”, explica
a mãe. Ela segura o pincel e alcança o guache
vermelho, depois pinta o palito de madeira. Em
seguida muda para o amarelo, o verde, o azul.
As visitadoras dizem o nome de cada cor e Clara
repete os sons incompletos. A atividade seguinte
“ajuda Clara a colocar as coisas no lugar certo”,
ensina a própria mãe. Clara tem um palito verde
12 Esse limite refere-se às crianças cujas famílias
recebem o Bolsa Família. Para os beneficiários do BPC,
o limite é de até 6 anos.

na mão e terá de colocá-lo no copo da mesma
cor. Ela se aproxima do azul, do vermelho, e termina escolhendo o copo verde. Ganha aplausos e
vivas do grupo à sua volta. “É uma atividade que
estimula a coordenação motora”, explica Rayssa.
Rosângela conheceu o programa conversando
com as “duas moças que desciam a ladeira, vestindo jaqueta azul e camiseta branca” na qual
se lia Criança Feliz. Elas estavam fazendo o que
o PCF chama de busca ativa por famílias que
preenchem os requisitos do programa. Rosângela se encaixava direitinho: está inscrita no Programa Bolsa Família e Maria Clara tem 2 anos.
Na semana seguinte, Rayssa e a parceira retornaram com o Termo de Aceite, um pequeno formulário com dados do cuidador. No final, a autorização. Naquela mesma visita a mãe contou as
dificuldades que observava na filha. “Fazia tudo
muito devagar, até no falar. Hoje corre o tempo
todo, fala mais que nós”, diz a mãe. A partir daí, as
visitadoras planejaram as atividades para Clara.
No outro lado da cidade, no bairro Vista Alegre,
Lucas Gabriel, de 10 meses, está aprendendo a
andar. Ele está pronto para receber os dois visitadores, Joyci Pedrozo Benedicto e Neilton Araujo
Pereira. Na visita anterior, eles tinham deixado
livros para que a mãe lesse com Lucas e agora
conversam sobre as novidades da semana. “Ele
começou a gostar dos livrinhos, toda hora quer
que alguém conte histórias para ele”, relata Maria Andrea Lopes da Silva. Ela fala emocionada
de mudanças que as visitas estão trazendo para a
vida dela e do filho. “Minha mãe nunca teve tempo de contar história. E agora estão contando história para o meu filho. E eu estou ouvindo as histórias”, diz. Uma cunhada é quem lê para Lucas.
Das histórias que já contaram, ele gostou mais da
do menino que perdeu o dente. E tem motivos para
isso: ele também caiu e perdeu um dente três meses
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as 130 com o programa ativo em São Paulo, tem
importantes diferenciais na sua estruturação, na
preparação e treinamento dos técnicos e nas suas
iniciativas em rede. Por essa razão, é vista como
modelo e parâmetro para outros municípios.
Os visitadores de Jundiaí participam de atividades
de treinamento e reciclagem a cada mês. A metodologia empregada combina Mapa Falante,13
mural e roda de conversas. Os participantes espalham sobre uma mesa bonecos que representam diferentes atores: a mãe, a criança, o próprio
visitador. Peças identificam a casa, a rua, a viela,
os serviços públicos de saúde e assistência social.

Detalhe da atividade,
com guache e
palitos de madeira

atrás. “Depois disso ficou recolhido e com medo de
andar”, conta a mãe. Por isso, a preocupação é de
fazê-lo se soltar e voltar a dar passos. Maria Andrea
mostra uma técnica que aprendeu com os visitadores. Uma bola é colocada em um canto do sofá e
Lucas fica em pé, no outro lado. É só ver a bola e
ouvir o chamado da mãe e ele sai dando passos, vai
segurando no sofá e caminhando até a outra ponta.
A chegada dos visitadores e a folia de Lucas chamam a atenção e atraem os dois primos, Laura e
Arthur, 6 anos, e o irmão Michael Jackson, 8. Enquanto Neilton conversa com a mãe, Joyci retira
de sua mochila uma surpresa para as crianças
visitantes. São massinhas para colorir, mas poderiam ser livrinhos infantis ou material de PET
para serem pintados, como em outras vezes.

Aos poucos, os visitadores constroem o espaço das
visitas, onde se destacam a gestante, a mãe, a criança da casa, as crianças da rua. Eles fazem isso como
alguém que conhece bem o terreno. São as chamadas vozes do território. “O bebê nasceu, agora
é uma criança, onde vocês vão buscar informações
para lidar com esta nova situação?”, pergunta Ligia
de Rezende Pimenta, que dirige uma das oficinas e
foi coordenadora do PCF em São Paulo de outubro
de 2016 a maio de 2018. A questão expõe um importante desafio do programa: como preparar o visitador para participar e contribuir nas mais delicadas
situações quando entra na casa de alguém.
Em Jundiaí, a maioria dos visitadores é jovem, pouco
experiente, não viveu antes situações tão diversas.
Por mais didáticos e informativos que sejam os treinamentos, eles não dão conta da diversidade de situações trazidas e encontradas dentro das famílias.
Os visitadores não sabem o que dizer, por exemplo,
quando Ana Paula Miguel, grávida de 8 meses, apenas ri quando sugerem a ela que fale com seu bebê
na barriga. “A gente corre atrás do que comer”, afirma, dizendo que o filho “vai nascer bruto mesmo”.

MODELO DE BOAS PRÁTICAS
Até 1 de junho de 2018, o PCF atendia 13.691
crianças e 1.335 gestantes em todo o estado de
São Paulo, com a participação de 1.341 visitadores e 173 supervisores.
o

Joyci, Neilton, Evelyn e Rayssa são quatro dos 15
visitadores que integram o PFC em Jundiaí, a 60
quilômetros da capital. A cidade, que está entre
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O Cras do município é uma base importante de
encontro e consultoria para os visitadores e, com
frequência, oferece oficinas de treinamento em
13 O Mapa Falante é uma técnica que auxilia no diagnóstico
do território e é empregada como ferramenta de
mobilização social e produção de conhecimento sobre a
realidade local. Pode também ser utilizado para monitorar
a situação da comunidade e observar as mudanças.
Conheça a técnica em: <http://cedaps.org.br/construcaocompartilhada/mapeamento/>. Acesso em: 2 jul. 2018.

diversos temas. A Estratégia Saúde da Família
também tem uma valiosa parceria com os visitadores, pois os agentes de saúde visitam rotineiramente as casas do município. “Como os agentes
conhecem bem o território, são eles que fazem
a ponte entre os visitadores e as famílias que se
encontram ainda fora do alcance do Criança Feliz”, observa Cássia Regina Carpi Rodrigues Prado, uma das supervisoras do PCF em Jundiaí.
Outro parceiro importante é o programa São Paulo
pela Primeiríssima Infância, do governo paulista, realizado em convênio com a Fundação Maria Cecilia
Souto Vidigal. A parceria com o PCF é tão estreita
que, em Jundiaí, os comitês gestores dos dois programas têm os mesmos membros – dois representantes
da Educação, dois da Saúde e dois da Assistência Social, além da Secretaria de Desenvolvimento Social
do Estado de São Paulo.

FOCO NA CAPACITAÇÃO
Segundo Ligia de Rezende Pimenta, um dos diferenciais do estado tem sido o investimento em capacitação, de forma que os técnicos possam multiplicar o conhecimento em suas áreas de atuação.
Logo no início dos debates sobre a adesão de
São Paulo ao programa, a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou cinco seminários sobre primeira infância, envolvendo gestores, técnicos, empresários, as três esferas de governo,
o judiciário e o terceiro setor. Na fase seguinte,
foram formadas 11 turmas de capacitação de
supervisores, além do treinamento contínuo dos
15 multiplicadores do estado. Essas turmas regionais abrangem metodologias sistêmicas e integradas, com vídeos e uma parte vivencial, em
creche e visita domiciliar.

Os visitadores Joyci
Benedicto e Neilton
Pereira demonstram
uma atividade que Maria
Andrea da Silva pode
fazer com o Filho, Lucas
Gabriel, de 10 meses, que
está aprendendo a andar
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Visitadores de Jundiaí
em atividade
de treinamento
do Criança Feliz

Enquanto em muitas cidades os visitadores são
funcionários cedidos por outras secretarias, ou
contratados em diversos regimes, Jundiaí optou
por trabalhar com estagiários das faculdades
locais. “A parceria com a universidade está viabilizando o sucesso do programa”, diz Nádia
Taffarello Soares, secretária de Desenvolvimento Social do município e coordenadora do PCF.
Dos 15 estagiários, 14 cursam a Faculdade
Anhanguera. Oito deles são alunos de Sidinei
Rolim, orientador de estágios na instituição. “O
Criança Feliz é um estágio de Psicologia Social
no qual o graduando tem o contato com famílias
em vulnerabilidade e a possibilidade de vivenciar conteúdos aprendidos em salas de aula”,
diz. Para o professor, a parceria entre o PCF e a
universidade deveria ser dinamizada. “É o canal
para trazer oportunidades de vivência para o estudante, pois o programa privilegia a possibili-
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dade de colocarem em prática o conhecimento
que adquirem na faculdade”, ressalta.
O Criança Feliz de Jundiaí conta ainda com três
supervisores, cuja função é acompanhar o programa na sua totalidade, treinando os visitadores, discutindo suas dúvidas, participando das
visitas e conduzindo o encontro semanal em
que cada participante fala de suas dificuldades.
São os supervisores que fazem a ponte com a
coordenação estadual, responsável por passar
as diretrizes de todo o trabalho e organizar os
programas de multiplicadores.

VISITAS EM DUPLA
Em Jundiaí, 170 famílias são atendidas pelo
PCF, mas a meta é chegar a 500. O desafio é
convencer mães e gestantes a aceitarem o
programa. A principal resistência está na en-

A presença das duplas é também uma estratégia que facilita a abordagem e o trabalho,
segundo as supervisoras. “A criança precisa
de observação o tempo todo. A mãe sempre
quer falar, começa a puxar outros assuntos”,
relata Jéssica Pereira Tiago, que é responsável pelas visitas a 18 famílias ao lado da parceira Flávia Cristina Dória Lopes.

trada no espaço da casa. Algumas famílias só
aceitam o PCF se a visita acontecer do lado de
fora da casa. Muitas resistem por desconfiança
ou medo de eventuais denúncias. Acham que
os visitadores vão relatar possíveis maus-tratos, acionando o Conselho Tutelar.
Célia Emídia é uma das supervisoras conhecidas pelo empenho na busca por novas crianças.
“Sempre que vejo uma criança pequena ou uma
gestante, paro para contar sobre o programa”,
diz. Para ajudar nas buscas, supervisores e visitadores se valem das listas do Bolsa Família e de
outros programas de transferência de renda. São
mais de 600 nomes.

 parceria com a universidade
A
está viabilizando o sucesso
do programa”
Nádia Taffarello Soares, secretária
de Desenvolvimento Social
de Jundiaí e coordenadora do PCF

Um diferencial do PCF em Jundiaí é o trabalho
em dupla. Dos 15 visitadores, 13 são mulheres.
“É um cuidado que deixa as visitadoras mais
seguras”, observa a secretária Nádia Soares. A
maioria das famílias que se enquadram no PCF
vive em áreas periféricas com população vulnerável. A coordenação do programa estima
que pelo menos 40% das mulheres visitadas
têm seus maridos presos, a maioria por envolvimento com o tráfico. Várias delas também estão nessa rede. A orientação é não falar sobre
o assunto, embora nas conversas com as mães
sempre apareça o pai ausente.

Um dos casos de maior dificuldade da dupla, relatam, é o da menina Sara. Com 19 meses, ela não
se movimenta nem fala. Flávia pesquisou que fisioterapia e relaxamento poderiam ajudar a menina. Seu irmão, que é educador físico, deu-lhe
um livro com exercícios básicos e Sara estava
reagindo bem. Porém, teve uma infecção e “regrediu aos três meses. Não se mexe mais, vamos
começar tudo de novo”, lamenta a visitadora.
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Fonte: Natália Silva, assessora de monitoramento da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH), do Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS). Dados de 1o de junho de 2018, com informações consolidadas até 31 de maio.*Total de municípios do estado.
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MINAS GERAIS

M

inas Gerais é um dos três estados que até o
final de maio de 2018 não haviam aderido
ao Criança Feliz. “Após avaliação criteriosa sobre
a proposta do Programa Criança Feliz, o Conselho
Estadual de Assistência Social (Ceas) concluiu que
a criação de um comitê gestor do referido programa coloca a Assistência Social como política
subsidiária”, justificou a Secretaria de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento Social. “O Ceas entendeu ainda que o programa não está de acordo
com os preceitos republicanos e democráticos sobre os quais o Suas foi construído. Além disso, desconsidera ações que já são executadas nos Cras
existentes em todo o país, e novamente propõe
um atendimento fragmentado desconsiderando a
família em sua integralidade”, completou, esclarecendo que as cidades têm liberdade de deliberar sobre a adesão no âmbito municipal.

Nosso papel é potencializar
o que de melhor a família tem”
Honorinda de Matos, coordenadora
e supervisora do PCF em Teófilo Otoni

“Independentemente do estado, vimos que o programa tinha uma proposta muito boa e que o município não poderia perder a oportunidade”, diz
Honorinda de Matos, coordenadora e supervisora do PCF em Teófilo Otoni. A adesão aconteceu
em janeiro de 2017 e a primeira capacitação só
ocorreu em setembro. “A gente veio caminhando
com muita dificuldade”, reconhece. Segundo ela,
foi preciso abrir processo seletivo para contratar
a equipe e também houve muitas dúvidas principalmente em relação ao sistema. “Criamos um
grupo de WhatsApp, do qual o MDS faz parte para
sanar as dúvidas e isso ajudou bastante”, afirma.
A equipe do PCF no município é composta por três
supervisores e 20 visitadores. Todos já passaram por
dois treinamentos. “Paralelamente à capacitação
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do programa, fizemos também uma capacitação a
respeito dos serviços socioassistenciais que são ofertados dentro do município”, explica a coordenadora.
“A falta de um banheiro ou de uma rede de esgoto,
tudo isso é repassado para a gente. Fazemos uma articulação com a secretaria competente ou com um
profissional para tentar resolver. Não adianta eu ir
na casa e trabalhar o desenvolvimento infantil se eu
não olhar a questão da família”, completa.
Para Honorinda, um dos pilares do programa no
município é promover o acesso dessas famílias
aos serviços da assistência social. “Colocamos
cem atendimentos para cada um dos seis Cras e
a proposta é fazer esse trabalho em conjunto com
eles”, relata. É também no Cras que visitadores e
supervisores apresentam o programa para a comunidade. “Por causa do próprio contexto em que
as famílias em situação de vulnerabilidade vivem,
[elas] acabam querendo resultado rápido. Estamos
trabalhando isso. A aceitação [do programa] não é
assim tão fácil. É preciso entender o processo para
compreender sua importância”, aponta.
A coordenadora chama atenção ainda para a
questão da abordagem. “Se o visitador não chegar de uma forma bem tranquila, não consegue
estabelecer um vínculo com aquela família.” Ela
acha fundamental explicar que o foco da visita é
o desenvolvimento infantil e que os reflexos nem
sempre são imediatos, mas vão poder ser vistos lá
na frente. “Estamos entrando dentro de uma família que já existe. Não podemos jogar por terra
o que eles vêm construindo. Nosso papel é potencializar o que de melhor a família tem”, finaliza.
Em Teófilo Otoni, as parcerias também tiveram um
papel importante. A Pastoral da Criança, por exemplo, tem um representante no comitê gestor do programa no município e a Apae é uma grande aliada
no trabalho com crianças com deficiência. “Além da
busca ativa dessas crianças, eles têm ajudado com
estratégias de intervenção. Os supervisores vão até a
Apae, conversam a respeito da família e fazem a instrução de casos mais complexos”, explica Honorinda.

Já o município de Barroso aderiu ao Criança Feliz em
fevereiro de 2017. Para atrair a atenção da população, o programa foi lançado com a apresentação de
uma peça teatral, Brinquedo Novo, que fala da importância do brincar e foi encenada pelas próprias
visitadoras nas creches do município. A ideia era que
a população pudesse conhecer melhor o PCF, além
de aproximar as visitadoras e seus pequenos espectadores. A aceitação, segundo Ariane Cardoso Figueiredo Silva, secretária municipal de Desenvolvimento
Social, foi tão grande que, em junho de 2018, havia 26
pessoas na fila de espera para novos cadastros.
Como em Teófilo Otoni, o PCF utiliza a tecnologia
para promover a interação. “Disponibilizamos um
grupo de WhatsApp e um de Facebook em que
sempre são postadas sugestões de atividades e de
brincadeiras”, conta a secretária. Também foi criada uma pasta com fotos de todos os brinquedos
confeccionados, com a idade recomendada para
a sua utilização e o objetivo. Como explica Maria
Izabel Costa Moreira, supervisora do programa
no município, “o objetivo é orientar as visitadoras
para que elas saibam qual o melhor brinquedo a
levar para estimular o desenvolvimento da criança
e proporcionar visitas de qualidade”.
Graças à doação de cem livros pela Fundação Itaú
Social e pela própria população do município, o PCF

desenvolve em Barroso uma ação específica de incentivo à leitura, a “Crianças se Tornam Leitoras no
Colo de seus Pais”. “Para as famílias que têm interesse, levamos livros infantis e fazemos o empréstimo. Na próxima visita, trocamos os livros e as visitadoras perguntam como foi esse momento em que
o cuidador leu para a criança”, explica Ariane Silva.
Para as gestantes atendidas pelo programa, outra
ação é a oficina “Identidade Feminina”, oferecida
quinzenalmente pelo Cras, em que são discutidas
dúvidas sobre a gestação e o pós-nascimento.
Composta por uma supervisora e três visitadoras, a
equipe do PCF no município atende 100 pessoas: 17
gestantes e 83 crianças. O planejamento das visitas
é feito diariamente e o acompanhamento também.
Segundo a secretária, as visitadoras anotam todas
as atividades realizadas com as crianças, seus objetivos e a forma como elas foram conduzidas, com
observações como se houve ou não a participação
da família e sobre as demandas que surgiram, para
que possam ser discutidas, mais tarde, em equipe.
Os resultados, segundo Ariane Silva, já começam a
aparecer. “Vimos um grande avanço no desenvolvimento das crianças e a atenção responsiva dos
cuidadores com elas, valorizando a importância
do brincar, dos cuidados e dos vínculos familiares
para seu desenvolvimento integral”, afirma.
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Fonte: Natália Silva, assessora de monitoramento da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH), do Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS). Dados de 1o de junho de 2018, com informações consolidadas até 31 de maio.*Total de municípios do estado.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ: AVANÇOS E DESAFIOS 195

ESPÍRITO SANTO

D

os 66 municípios do Espírito Santo aptos a
participar do Criança Feliz, até maio de 2018
apenas 18 haviam aderido. “Estamos com dificuldade de convencer os prefeitos de que o programa
é bom. Alguns nem chegam a analisá-lo. Quando
conseguem ouvir, mudam de opinião”, diz a subsecretária de Articulação de Políticas Intersetoriais,
Vera Maria Simoni Nacif, coordenadora técnica do
PCF no estado. Para ela, a adesão foi prejudicada
por questões ideológicas. Porém, aos poucos essas
questões estão sendo diluídas por evidências do
próprio programa. “As famílias querem o Criança
Feliz, estão dando demonstrações concretas de que
aumentou o vínculo afetivo com as crianças, de que
a vida delas melhorou com as visitas”, conta.

N
 a tentativa de aumentar as adesões,
o governo estadual tem convidado as
prefeituras para seminários sobre o PCF
Um exemplo vem de Montanha, município no norte do estado, onde o PCF acompanha 87 gestantes
e crianças, incluindo integrantes de um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra, chamado Agnaldo Pereira Prates. A primeira atendida no acampamento foi Cleunice da
Cruz Silva. Ela começou a ser visitada em dezembro de 2017, quando ainda estava grávida de seu
caçula, Luan. Hoje com 4 meses, o bebê é o foco
das visitas, que acontecem quinzenalmente – é a
frequência com que o programa no município consegue utilizar o único carro da Secretaria de Assistência Social, compartilhado por todas as equipes.
Cleunice e o marido, Juscelio Dias da Silva, são pais
de mais quatro crianças, com idades entre 6 e 14
anos. Sustentam a família com o que recebem do
Bolsa Família e com alimentos que cultivam no
acampamento. “A gente não tem condições de
comprar brinquedos, mas aprendeu a fazer carrinho com caixa de leite, cavalo de pau com cabo de
vassoura e garrafa PET”, diz Cleunice. “As visitas são
para o Luan, mas nós e as crianças, todas aprendem.
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Quando as visitadoras chegam, elas ficam em cima,
olhando tudo! Estou gostando do trabalho, nunca
tive esse acompanhamento antes.” O pai também
notou uma mudança geral na família. “Todo mundo ficou mais alegre, mais vivo. Para nós, melhorou
não foi 100%, foi 1.000%”, diz.
O pequeno Luan tem evoluído a olhos vistos. A
visitadora Poliana Pereira Rezende conta que as
pessoas se impressionam quando descobrem que
o bebê ainda não completou 1 ano, pelo tamanho
e pela esperteza. “O Luan é uma petequinha: vai
no colo de um irmão, de outro, chama a mãe, abre
os braços para a gente segurá-lo. É uma criança
muito amável e alerta: já reconhece nomes, sons,
presta atenção nas brincadeiras. Está tendo um
desenvolvimento excelente”, relata.
A supervisora do programa no município, Cristina
Ladislau Grillo, diz que o MDS enviou a lista de
moradores que atendiam aos critérios do público prioritário, entre eles membros desse acampamento. “A situação das cerca de 80 famílias no
acampamento é muito precária. Muitas não têm
como se deslocar até o Cras da cidade. Percebemos que tínhamos de priorizar aqueles atendimentos, porque eram para quem mais precisava.
Fizemos uma reunião com todo o acampamento,
explicamos qual era o propósito do Criança Feliz e
iniciamos as visitas no fim de 2017”, conta.
Por enquanto, somente três crianças do Agnaldo Pereira Prates estão sendo acompanhadas. A visitadora Poliana Rezende afirma que a demanda é maior,
mas muitas famílias não conseguem entrar no PCF
por não estar em dia com o cadastro no Bolsa Família. As razões para isso vão da grande rotatividade no
acampamento à falta de transporte público. Ela ressalta, porém, que o PCF está ajudando a fazer uma
ponte entre essas pessoas e outros serviços públicos.
A coordenadora estadual, Vera Nacif, afirma que os
visitadores devem avaliar cada gestante ou criança
atendida em quatro dimensões (linguagem, motricidade, aspectos socioafetivo e cognitivo), o que exige

uma observação sensível e criteriosa. “Essa é a ferramenta de monitoramento do desenvolvimento, que
é a coisa mais séria que tem de ser feita na casa da
família. Nós não temos pressa com isso, nossa preocupação é de garantir a qualidade da visita”, explica.
A orientação é de que, semanalmente, o supervisor
municipal faça com os visitadores uma avaliação
das visitas da semana e o planejamento da seguinte. Se o caso é grave, o visitador deve informar o
supervisor imediatamente. “Se o visitador identifica
um caso de violência, por exemplo, ele não deve ir
direto ao Conselho Tutelar, e sim comunicar o supervisor, que irá tomar as providências. A ação conjunta
tem de ser muito bem pensada, a família não pode
sentir que foi denunciada, senão o visitador não entra mais naquela casa”, afirma a coordenadora.

drogas. “Os visitadores não subiram, falaram: ‘Não,
tudo bem, a gente volta outro dia’. A equipe conseguiu voltar depois e fazer as visitas. Tudo isso é
aprendizado”, explica.

A proteção dos visitadores também é uma preocupação. Frequentemente eles precisam visitar famílias que moram em locais controlados pelo crime
organizado. A estratégia, nesses casos, é mapear as
áreas, evitando pontos críticos, e fazer uma ampla
divulgação do programa com folhetos e anúncios
em rádios comunitárias. “Ninguém pode correr risco, e o visitador não pode entrar em conflito com
os moradores”, ressalta Vera Nacif. Em Cachoeiro
de Itapemirim, por exemplo, apesar da divulgação
prévia, uma equipe do PCF foi barrada por um grupo ao tentar entrar em um bairro onde há tráfico de

Na tentativa de aumentar as adesões, o governo
estadual tem convidado as prefeituras para seminários sobre o PCF, com representantes do Legislativo, do Judiciário e de organizações da sociedade
civil. Além disso, vem fortalecendo as atividades
do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para
a Primeira Infância, criado em 2016. “Nossa meta
é elaborar nosso Plano Estadual da Primeira Infância ainda neste ano [2018], com foco no desenvolvimento integral da criança. Queremos abrigar
nele o Criança Feliz para fortalecer o programa e
facilitar sua continuidade”, diz Vera Nacif .

Para tentar evitar esses problemas, o estado encomendou kits – com camisa polo, bolsa e boné com
a logomarca do Criança Feliz – para supervisores e
visitadores das equipes municipais. Outro desafio
tem sido a rotatividade dos visitadores. Ainda não
se sabe se esse é um problema ligado ao estágio –
que tem sido a opção de grande parte dos municípios não só pelo aspecto econômico, mas também
porque os jovens demonstram envolvimento com
o trabalho e disposição para realizar as visitas, que
podem demandar fisicamente.
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Fonte: Natália Silva, assessora de monitoramento da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano (SNPDH), do Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS). Dados de 1o de junho de 2018, com informações consolidadas até 31 de maio.*Total de municípios do estado.
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Lucas Ravelly, de 1 ano e 8 meses,
uma das crianças atendidas pelo PCF
na comunidade quilombola Passagem
Comprida, em Bom Jesus (RN)
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5

Lições
aprendidas
Quais os ingredientes de sucesso
de um programa de parentalidade?
O que pode ser feito para que ele
ganhe escala mais rapidamente? O
que garante a sua continuidade?
Não há receitas prontas nem
respostas fáceis para essas
perguntas, mas o levantamento
realizado em 42 municípios de
Norte a Sul do Brasil aponta para
um conjunto de boas práticas
que podem, sim, fazer a diferença
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Ao longo deste capítulo, é apresentada uma síntese das principais lições aprendidas com o Criança
Feliz (PCF) e outros programas de parentalidade no Brasil e no exterior. Traduzidas em ações,
elas foram formuladas com base em entrevistas com mais de 300 pessoas,1 entre especialistas nacionais e estrangeiros, gestores, lideranças, profissionais envolvidos nos programas, pais,
mães, cuidadores e crianças. São elas:

1. TRABALHAR DE FORMA INTERSETORIAL
O trabalho em rede é apontado como um dos principais fatores de êxito de programas de parentalidade como o Chile Crece Contigo, Primeira Infância Melhor, Mãe Coruja Pernambucana e
Família que Acolhe (saiba mais sobre esses programas nos Capítulos 2, 3 e 4).
Segundo Ricardo Paes de Barros, economista-chefe no Instituto Ayrton Senna e professor titular no
Insper, de São Paulo, não existe política de primeira infância que não seja intersetorial. “A criança
está ali no cruzamento da educação, da saúde, da assistência social. Tem que articular”, afirma. No
caso do Criança Feliz, os comitês gestores estaduais, municipais e nacional têm um papel muito
importante no desenho do programa e nessa articulação entre as diferentes áreas. Nos estados
que se sobressaíram por suas boas práticas, visitados in loco pela equipe de reportagem, há comitês gestores estaduais e municipais bem atuantes.
“Pedimos que os municípios façam seu plano de ação anual e pactuem isso no comitê”, explica Tatiane Roda, coordenadora do Criança Feliz no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). “Acaba
sendo um plano de primeira infância e não só do programa porque eles pactuam o que cada secretaria vai fazer”, diz. Segundo ela, o papel do comitê vai, portanto, muito além do programa. “É
para que os municípios olhem para a primeira infância. O programa está mexendo com uma rede
de proteção e de pessoas que vão se comprometer com essas crianças”, acredita.
Para a coordenadora, nos municípios de pequeno porte, essa intersetorialidade acontece de forma
mais rápida. Um dos bons exemplos nesse sentido é o de Santa Cruz do Piauí, uma cidade com cerca
de 6 mil habitantes, no interior do Piauí, em que esse trabalho integrado da Assistência Social, Saúde e Educação já rende bons frutos, como a criação de uma creche e o encaminhamento de crianças com deficiência ou hiperatividade para o Atendimento Educacional Especializado (AEE). Ambas
as iniciativas partiram do comitê gestor do município. Em cidades maiores, como Juazeiro do
1 As entrevistas foram realizadas entre abril e agosto de 2018.

O programa está mexendo com

uma rede de proteção e de
pessoas que vão se comprometer
com essas crianças”
Tatiane Roda, coordenadora do Criança Feliz no MDS
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Maria Linaelte Barbosa,
visitadora de Pacatuba (SE)
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Norte (CE), esse trabalho intersetorial também é apontado
como um diferencial importante. Além da assistência social,
saúde e educação, a rede construída pelo PCF inclui áreas
como a proteção social básica, a segurança alimentar e nutricional e uma série de programas de atenção à infância e
às gestantes. Ao todo, cerca de 50 equipamentos públicos
atendem de forma direta ou indireta ao programa, potencializando seus resultados para a primeira infância.
No município Bom Jesus, no Rio Grande do Norte, a interação
entre os serviços permite que o setor de Saúde envie à equipe
do PCF a lista de gestantes e crianças aptas à inclusão no programa, agilizando, assim, o seu ingresso e a expansão das ações.
Já em Casinhas (PE), o trabalho integrado das equipes de Saúde
e de Assistência Social tem agilizado o atendimento às demandas. Em um dos exemplos práticos levantados, a visitadora, ao
detectar numa casa insetos barbeiro, comunicou a supervisora
Anielle Andrade, que, por sua vez, alertou à Saúde. “É um risco
muito grande, porque o inseto pode transmitir a Doença de Chagas. Nós avisamos imediatamente a Saúde, que mandou dedetizar o local e encaminhou a família toda para exames”, diz ela.
No nível nacional, essa integração entre as diferentes áreas foi
estabelecida na Portaria Interministerial no 1,2 de 4 de abril de
2018. A portaria estabelece diretrizes e objetivos para a promoção da intersetorialidade, além de definir a participação dos
ministérios da Cultura, dos Direitos Humanos, da Educação, do
Desenvolvimento Social e da Saúde no Criança Feliz.
Para Ely Harasawa, secretária nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do MDS, mecanismos legais como esse ajudam a garantir essa articulação e colocar a intersetorialidade de
fato em prática. “Quando mandamos a portaria para o MEC, eles
começaram a envolver vários departamentos como o EJA [Educação de Jovens e Adultos], que tem várias gestantes grávidas
que abandonam a escola, para propor ações para o programa e
não apenas a Educação Básica e a Educação Infantil”, exemplifica
Ely. “Com a Saúde também aconteceu a mesma coisa. Eles falaram que não é só a área da Saúde da Criança, mas também a de
Amamentação e a de Atenção Básica. Tem vários departamentos que podem ser envolvidos.” Segundo a secretária nacional,
manter a regularidade das reuniões do comitê e uma pauta para
discussão, em que todos possam opinar, também é uma estratégia importante para garantir a intersetorialidade em todos os
níveis, assim como um plano de ação, com cronogramas e metas.
2 BRASIL. Portaria Interministerial no 1, de 4 de abril de 2018. Diário Oficial da
União, 6 abr. 2018. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/webarquivos/
legislacao/crianca_feliz/portarias/Portaria_Interministerial_n012018_
Diretrizes_intersetorializada_PCF.pdf>.

202 LIÇÕES APRENDIDAS

2. C APACITAR PROFISSIONAIS
PARA O TRABALHO

Apontada como fundamental por todos os 42 municípios brasileiros pesquisados, a capacitação é considerada um dos fatores determinantes para o sucesso do programa na maioria dos
estados e também um de seus principais desafios. “A capacitação dos atores locais se apresenta como peça essencial na
construção do PCF e demanda grande força de mobilização
dos governos nos três níveis: federal, estadual e municipal”,
avalia Maria Teresa Amaral Fontes, analista de programa do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).
É importante garantir um monitoramento constante dos
avanços e desafios dos visitadores durante os encontros
com as famílias. Esse processo pode contribuir muito para a
estruturação e a oferta de capacitações pelo MDS adequadas às necessidades e demandas locais.
Apesar das dificuldades nesse sentido, várias boas práticas se
destacam de Norte a Sul do Brasil. Em Teófilo Otoni (MG), por
exemplo, houve uma formação para os visitadores a respeito
dos serviços socioassistenciais que são oferecidos dentro do
município e as parcerias foram usadas para capacitar os supervisores para trabalhar com crianças com deficiência. A Apae
do município tem ajudado com estratégias de intervenção. Os
supervisores vão até a organização para fazer a instrução de
casos mais complexos.
Já em Pernambuco, as capacitações incorporaram orientações
sobre como falar com as famílias sobre os direitos da infância,
deveres dos responsáveis e serviços disponíveis. No Maranhão,
quando se identificam problemas no dia a dia do programa, a
equipe estadual faz visitas ou promove capacitações específicas nos municípios ou em um polo regional próximo.
Em São Paulo, os chamados seminários de alinhamento foram fundamentais na implementação do programa. No Mato
Grosso do Sul, encenações vêm sendo usadas nas capacitações
para demonstrar, de forma mais detalhada, como deve ser o
contato com a família e a postura esperada de cada membro
da equipe. O treinamento tem dado mais segurança para visitadores e supervisores lidarem com as demandas.
No caso dos visitadores, uma espécie de “capacitação”
emocional para lidar com as adversidades também tem
sido apontada como tão importante quanto as informações
sobre a metodologia. Apesar de ainda não ser uma prática
disseminada, o apoio psicológico pode fazer a diferença. Em
geral, esse tipo de suporte vem sendo realizado informal-

mente em alguns municípios pela equipe técnica do Cras.
Em Pacatuba (SE), por exemplo, esse apoio foi considerado
muito importante por todas as visitadoras entrevistadas. “As
meninas trazem essas demandas da dificuldade de lidar
com o sofrimento e a gente conversa informalmente e tecnicamente”, conta a psicóloga Amanda Ribeiro, que faz parte
da equipe de referência do Cras. “O suporte psicológico é
muito importante para conseguir atingir o objetivo. Elas [as
visitadoras] conseguem ver, se sensibilizar com aquela dor, e
trabalhar de uma maneira efetiva para fazer a diferença na
vida daquela família. Então, tem surtido efeito.”
Em todos os estados, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp é usado como ferramenta para tirar dúvidas dos diferentes atores ou compartilhar sugestões de
atividades e de brincadeiras.
Num país com dimensões continentais como o Brasil, a tecnologia é uma aliada importante para troca de informações e a
comunicação do programa. Nesse sentido, o MDS vem também
aprimorando sua plataforma on-line para capacitação continuada. “Estamos construindo o ciclo de formação para as equipes do
PCF que comporta duas modalidades de ensino: a presencial e a
distância, para atender as várias demandas e as várias extensões
territoriais”, conta Gilvani Pereira Grangeiro, diretora de Atenção
à Primeira Infância do MDS.

Segundo a maioria das coordenações estaduais do PCF, as
reuniões nacionais e regionais presenciais também são fundamentais para a troca de informações e para o reconhecimento do trabalho da equipe e dos desafios que ainda precisam ser enfrentados.

3. SELECIONAR PROFISSIONAIS COM PERFIL

ADEQUADO E FAZER COM QUE AS FAMÍLIAS
PARTICIPEM ATIVAMENTE DO PROGRAMA

Em todos os estados que se sobressaíram por suas boas
práticas, outro ponto destacado é o envolvimento dos profissionais com o programa. Embora de modo subjetivo, os
coordenadores apontam o empenho e a motivação para
o trabalho como diferenciais fundamentais para o bom
andamento do PCF. O rigor na aplicação da metodologia
também foi considerado um diferencial importante.
Segundo Halim Antonio Girade, secretário nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano de janeiro de 2017 a julho
de 2018, o supervisor é uma peça-chave para manter a qualidade do programa. “É ele que qualifica, acompanha, monitora,
orienta os visitadores e sabe se o trabalho está impactando ou
não”, diz. Seu fortalecimento deve ser, de acordo com o especialista, o principal foco de capacitação continuada. No caso

Programas para pais ou cuidadores negligentes
Tanto no Brasil quanto no exterior há dificuldade em trabalhar com cuidadores negligentes. Segundo Cláudia Camilo,
pesquisadora do Centro de Investigação e de Intervenção Social do Instituto Universitário de Lisboa, programas para esse
público têm um nível de desistência muito alto, principalmente quando acontecem em grupo. “As famílias têm muita dificuldade de se manterem até o fim”, diz ela.
Coautora de um estudo* que revisa a literatura sobre programas
de parentalidade em Portugal aplicados com crianças em situação de risco, entre elas filhos de pais negligentes e/ou maltratadores, ela aponta dificuldades como a duração do programa ou
mesmo a resistência da família. “Em uma família com práticas
disciplinares negativas, por exemplo, o cuidador tem que ter
tempo de absorver e internalizar práticas alternativas”, diz.
* CAMILO, C.; GARRIDO, M. V. Desenho e avaliação de programas
de desenvolvimento de competências parentais para pais negligentes:
Uma revisão e reflexão. Aná. Psicológica, v. 31, n. 3, Lisboa, set. 2013, p. 245-268.
Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S087082312013000300003&Ing=pt&nrm=iso>.
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Em geral, os programas, segundo ela, têm uma duração específica e nem sempre o ser humano muda da mesma forma.
Assim como outros especialistas, Cláudia acredita que
não há um modelo ideal de implementação de programa de parentalidade. Porém, afirma que a literatura na
área tem mostrado que os programas em grupo são efetivos na intervenção com pais que usam castigos físicos
como forma disciplinar, mas não para pais negligentes.
As visitas domiciliares, aponta ela, têm maior eficácia quando se trata de casos de negligência.
Para a pesquisadora, especialmente nesses casos, é preciso, no entanto, estabelecer objetivos “pequenos e específicos”. “Não se pode exigir das pessoas que mudem
a forma de lidar com a criança de um dia para o outro”,
afirma. De acordo com ela, é preciso tempo para que se
possa ir absorvendo novas práticas e haja mudança de
comportamento.

desses profissionais, a capacidade de articulação e o conhecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e da rede
intersetorial também são apontados pela maioria dos coordenadores estaduais como habilidades fundamentais.
Já o visitador precisa ter um repertório e um olhar muito atento
para que consiga identificar pontos fortes naquele cuidador. “É
focando nesses pontos fortes que ele vai conseguir uma transformação na ação daquele pai ou daquela mãe ou avó”, avalia
a psicóloga Denise Mazzuchelli, consultora do Instituto Alfa e
Beto. A participação ativa da família nesse processo é considerada fundamental para o sucesso do programa por todas as
coordenações estaduais do PCF. Especialista em desenvolvimento infantil, Denise fez parte da equipe da autora do método CDC, Jane Lucas, em Moçambique e no Brasil. Segundo ela,
nesse tipo de programa, que vai trabalhar com algo que é tido
culturalmente como natural, é importante que os profissionais
envolvidos entendam muito bem qual é o seu papel. “O visitador conhece o desenvolvimento infantil e o cuidador conhece
aquela criança. Juntos, eles vão unir os seus conhecimentos e
especialidades para promover o objetivo comum, que é o desenvolvimento pleno daquele menino ou menina”, explica.

Em Pacatuba (SE), o próprio prefeito, Alexandre da Silva
Martins, diz que “foi para frente” para escolher os visitadores. “Não foi uma escolha política”, ressalta. “Estou situado
num bolsão de pobreza. Queria pessoas que chegassem
numa casinha de taipa, numa casinha de chão batido, e não
causassem impacto, estranheza”, diz ele, que procurou profissionais que não destoassem dos cuidadores e falassem
com eles de igual para igual, evitando o tom professoral. “A
escolha foi nesse perfil. Está dando resultado positivo e também numa velocidade que eu preciso. A vida não espera.”
No Amapá, os cinco municípios que já implementaram o
Criança Feliz foram além das exigências de formação do MDS,
incluindo no processo seletivo a necessidade de experiência
prévia de trabalho com crianças na primeira infância e com
famílias em situação de vulnerabilidade social.

4. FORTALECER PARCERIAS
As parcerias fazem parte do desenho institucional do Criança Feliz e são uma das suas principais forças. Cinco organis-

O trabalho com crianças em acolhimento
Em Portugal, o programa de parentalidade Incredible Years é
usado no apoio à parentalidade positiva em diferentes contextos (saúde, escolar, social) e foi utilizado de maneira pontual em centros de acolhimento temporários como parte de
um projeto de pesquisa.* “Aplicamos a mesma metodologia
utilizada com os pais para os cuidadores das crianças”, explica Maria Filomena Gaspar, doutora em Psicologia da Educação da Universidade de Coimbra e treinadora máster do
método. Como resultado, o estudo verificou, segundo ela, que
houve uma melhoria das atitudes empáticas dos trabalhadores dos abrigos em relação às necessidades das crianças.
Para Claudia Vidigal, diretora de advocacy do Instituto Fazendo História, organização não governamental de São Paulo
que é referência nesse tema, no Brasil, muitas crianças que
* SILVA,I.; GASPAR, M. Supporting Portuguese residential child care staff:
An exploratory study with the Incredible Years Basic Parent Programme.
Psychosocial Intervention, n. 23, 2014, p. 33-41.
Disponível em: <http://www.incredibleyears.com/wp-content/uploads/
SilvaISGasparMF_en_Psychosocial-Interv_2014.pdf>.
** O acolhimento é uma medida de proteção prevista no Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) para casos de violação ou ameaça aos direitos
das crianças e dos adolescentes. Atualmente, há cerca de 40 mil crianças
e adolescentes no Brasil nessa situação.
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estão nos serviços de acolhimento** têm família e a chance
de retorno para casa é grande. Segundo ela, os programas de
parentalidade poderiam estar, por exemplo, a serviço do fortalecimento de vínculos, trabalhando com esses cuidadores.
No Instituto Fazendo História, o Programa Famílias Acolhedoras*** desenvolve ações nesse sentido. O serviço do instituto acolhe bebês entre 0 e 3 anos em famílias selecionadas
na comunidade. A média de acolhimento é de cerca de nove
meses. Nesse período, a família de origem é apoiada por uma
equipe técnica composta por psicólogos e assistentes sociais.
“A ideia é ajudar essa família a encontrar seus caminhos na
política pública ou na sua rede de apoio para que ela se sinta
de novo capaz de receber seu filho ou sua filha de volta”, explica, ressaltando que é importante não julgar e, sim, “pinçar
potências” dessas famílias.
*** Todas as modalidades de acolhimento são medidas excepcionais e provisórias,
até que seja viabilizado o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade,
feito o encaminhamento para família substituta. Há quatro modalidades de
acolhimento previstas no ECA e a família acolhedora é uma delas. O serviço
organiza o acolhimento de crianças e adolescentes em residências de famílias
cadastradas, selecionadas e supervisionadas. Embora ainda pouco difundido
no país, já é bastante consolidado em outros países, especialmente
da Europa e da América do Norte. As demais modalidades de acolhimento
são abrigo, casa-lar e república.

mos das Nações Unidas (Unicef, Unesco, Opas/OMS e Pnud)
apoiam o programa desde o seu início, em 2016, além de
fundações, como Bernard van Leer, Itaú Social e Maria Cecilia Souto Vidigal, e organizações como Pastoral da Criança,
United Way Brasil e Apae. A Fundação Itaú Social, por exemplo, doará o total de 1,2 milhão de livros para o programa. As
obras serão entregues às famílias pelos visitadores e também
encaminhadas aos acervos dos Cras. “Com esta iniciativa, podemos ampliar nosso alcance a crianças mais vulneráveis,
parte das famílias do Bolsa Família, foco principal do programa”, diz Angela Dannemann, superintendente da fundação.
Nos municípios, as parcerias também vêm se multiplicando.
No Amazonas, por exemplo, a prática é estimulada e bem difundida, sobretudo aquelas feitas com o terceiro setor. Cada
cidade tem liberdade para escolher seus parceiros.
Parcerias com universidades públicas e privadas viabilizam
ainda a capacitação, espaços para formação e mesmo palestras específicas sobre temas da primeira infância (saiba mais
no Capítulo 4). Praticamente um quarto dos estados também
trabalha com universitários (estagiários) como visitadores.
Em alguns lugares, como Santa Cruz do Piauí (PI), há ainda
uma rede de profissionais voluntários que apoia o programa.

5. VALORIZAR A DIVERSIDADE

6. GARANTIR A CONTINUIDADE

E A EXPANSÃO DO PROGRAMA

A expansão é citada pela maioria das coordenações estaduais
como uma estratégia eficiente para garantir a continuidade do
programa. Nos estados em que o programa está ganhando escala rapidamente, há diversas boas práticas nesse sentido.
Na tentativa de conquistar mais usuários, boa parte dos 42
municípios analisados também recorreu à busca ativa de
gestantes e crianças, muitos deles com o apoio da área de
saúde ou de organizações como a Apae.
Também houve quem utilizasse mutirões para conquistar
adesões. Em Parnaíba (PI), cada visitador procurou 40 famílias da lista fornecida pelo MDS. Em dois meses, o município conseguiu atingir a meta de 700 pessoas.
Estratégias de divulgação do programa por meio da encenação de peças de teatro pelos visitadores nas creches da cidade,
como aconteceu em Barroso (MG), e a participação em feiras
e eventos, como palestras sobre o Bolsa Família, reuniões de
pais e mestres ou de associação de moradores também trouxeram, em geral, bons resultados. Em Itabaianinha (SE), por
exemplo, um evento sobre o Bolsa Família reuniu 300 famílias.
No encontro, um dos temas foi o Criança Feliz, que no primeiro
mês já conseguiu atingir a meta de 150 adesões.

Em países diversos como o Brasil, em que há, segundo o
Censo 2010, do IBGE, 305 etnias indígenas diferentes, entre
outras populações, esse é um aprendizado importante.

Carros de som, rádio, TV, internet ou mesmo visitas in loco
da coordenação estadual aos municípios que não aderiram também vêm sendo usados com sucesso por boa parte dos estados.

Para facilitar o contato com as famílias e com os líderes das
aldeias, em Uiramutã, Roraima, por exemplo, as visitadoras
também têm origem indígena. Em Alto Boa Vista, no Mato
Grosso, entre as estratégias desenvolvidas especialmente
para esse público está a condução das visitas de forma coletiva. Por conta da barreira da língua e mesmo do medo de
interferência cultural, as visitas nas aldeias acontecem em espaços comunitários e, em virtude da distância, são realizadas
uma ou duas vezes por mês, embora a carga horária seja a
mesma das quatro visitas mensais previstas no Criança Feliz.

Para o economista Ricardo Paes de Barros, que foi responsável pela avaliação do programa Mãe Coruja Pernambucana e
é membro do comitê que acompanha a avaliação do Criança
Feliz, o reconhecimento dos resultados pelo público atendido,
além da qualidade da proposta, é o que assegura, em geral, a
continuidade dos programas de parentalidade. “Os ciclos políticos parecem não estar afetando tanto os programas de primeira
infância”, diz ele. “Há vários estados brasileiros com programas
de longa duração”, avalia, citando o PIM e o próprio Mãe Coruja
como exemplos (saiba mais sobre eles no Capítulo 3).

Em todos os estados brasileiros, a orientação é respeitar
e valorizar a diversidade étnica e cultural, usando inclusive materiais locais na confecção dos brinquedos, como
sementes, cabaças, palmeira buriti e talos de carnaúba, e
dando preferência a brincadeiras regionais. É uma estratégia que vem dando resultados (saiba mais no Capítulo 4).

7. Q UALIFICAR LIDERANÇAS

E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Informação faz a diferença. No caso da primeira infância
ainda há muito desconhecimento por parte da sociedade
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brasileira, daí a necessidade de qualificar os recursos humanos e os meios de comunicação para entender e transmitir a sua importância.
Segundo a pesquisa Primeiríssima Infância, realizada pelo
Ibope Inteligência para a Fundação Maria Cecilia Souto
Vidigal, a maioria da população brasileira (53%)3 acredita
que o aprendizado tem início a partir dos 6 meses de idade e considera como os itens mais importantes para o desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos levar ao pediatra
regularmente ou dar as vacinas recomendadas. “Brincar/
passear”, “conversar” ou “receber carinho/afeto” são tidos
como menos relevantes.
Cursos como o do Insper e o de Liderança Executiva em
Desenvolvimento da Primeira Infância, na Universidade Harvard, oferecido pelo Núcleo Ciência Pela Infância
(NCPI), têm um papel relevante na capacitação de gestores e parlamentares em relação à ciência por trás da primeira infância. Avanços como o Marco Legal da Primeira
Infância são atribuídos, em boa parte, à formação dessa
consciência (saiba mais sobre o assunto no Capítulo 4).
“Nossa percepção é de que essas pessoas passam depois desses treinamentos a entender melhor os motivos de trabalhar
com a primeira infância, o que não é óbvio”, afirma Eduardo
de Campos Queiroz, diretor-presidente da Fundação Maria
Cecilia Souto Vidigal de fevereiro de 2011 a outubro de 2018.
Segundo ele, apesar de todos saberem um pouco intuitivamente que é preciso apoiar as crianças, há um desconhecimento sobre fatores da área de neurologia, psiquiatria, psicologia e mesmo sobre os impactos econômicos
disso. “Quando trazemos a evidência científica, as pessoas ficam bastante impactadas. Percebem que não é só
uma ideia política”, diz ele.
Na prática, a formação e a iniciativa dessas lideranças tiveram um papel relevante na implementação e na rápida
escala do PCF. Parlamentares de diferentes partidos que
compõem a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância
se encarregaram de falar com os governadores de seus estados sobre a importância do programa e do investimento
na primeira infância. O então ministro, Osmar Terra, também foi pessoalmente a alguns estados para ministrar palestras nesse sentido.
3 MARINO, E.; PLUCIENNIK, G. A. Primeiríssima Infância da gestação aos três
anos: percepções e práticas da sociedade brasileira sobre a fase inicial da
vida. São Paulo: Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 2013. p. 28.
Disponível em: <http://amapsicologia.com.br/links/primeirissima_infancia.pdf>.
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No nível local, os comitês gestores têm um papel muito
importante na articulação entre as áreas e nos municípios
que se sobressaíram há sempre uma liderança forte (prefeito ou secretário) que se mobiliza para que as reuniões
aconteçam e a rede intersetorial funcione de fato.
Outra ação que tem se mostrado eficaz para ampliar o conhecimento da sociedade brasileira sobre o assunto são as
oficinas específicas para jornalistas, realizadas pela Rede
Nacional Primeira Infância, em parceria com Andi, MDS,
Unesco e Fundação Bernard van Leer. Ao todo, serão realizadas seis oficinas, em todas as regiões do Brasil. Segundo
Miriam Pragita, secretária executiva da Rede Nacional Primeira Infância, o foco das oficinas não é o Criança Feliz, mas
sim a importância de investir na primeira infância e de olhar
a criança de uma forma integral e integrada.

8. MONITORAR A QUALIDADE
E AVALIAR OS RESULTADOS

É fundamental que qualquer programa em processo de escala
tenha um framework de monitoramento dos seus principais
componentes. Segundo David Kallás, professor do Insper e
doutor em estratégia pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas, a avaliação de
impacto deve ser sempre complementada por um processo de
monitoramento, como o que está começando a ser feito por
Insper, MDS e Fundação Bernard van Leer no PCF. “Uma coisa
é você avaliar se a criança está se desenvolvendo ou se o programa está tendo resultado. Outra coisa é medir se estou executando bem, se a qualidade das visitas está boa, se o programa tem estrutura ou se a rotatividade dos visitadores é alta ou
não”, compara. “Em algum momento isso vai influenciar o impacto”, diz ele, ressaltando que também é em relação a esses
indicadores que o gestor tem um “poder de ação” mais rápido.
De acordo com o professor do Insper, há uma tendência no
Brasil, que vem desde o início dos anos 2000, de começar a
medir esses processos como um todo – e não apenas os resultados, pois existe, cada vez mais, uma demanda de maior
transparência. No caso do Criança Feliz, a ideia é monitorar
seis dimensões: gestão do trabalho, educação permanente,
articulação, execução, gestão e governança e resultados.
Outra boa prática do PCF é o fato de a avaliação estar desde o início no desenho do programa, inclusive com recursos
previstos para ela: “É difícil ver no mundo um programa desses começar com uma avaliação experimental de grande
escala”, avalia o economista Ricardo Paes de Barros.

FOTO: PATH

Em Moçambique, uma iniciativa inovadora apoia pais
e cuidadores, promovendo o desenvolvimento infantil
A organização global Path trabalha em vários países para aprimorar a saúde pública com medidas que agregam conhecimento científico, práticas inovadoras e tecnologia. Em Moçambique,
(foto) atua junto ao governo federal apoiando o atendimento ao
público nas clínicas de saúde e hospitais. Após anos de análise sobre como as crianças e os seus responsáveis se comportavam enquanto aguardavam atendimento, a especialista em Early Child
Development (ECD) Svetlana Drivdal, junto com outros técnicos,
decidiu implementar, em algumas unidades, uma iniciativa para
tornar esse momento de espera mais útil e lúdico.
Em 2015, foram, então, instaladas caixas com brinquedos diversos nas salas de espera e capacitados vários profissionais
da rede pública sobre diversos temas ligados ao desenvolvimento da primeira infância. “A ideia é que, enquanto esperam,
as crianças possam desenvolver aspectos de desenvolvimento
motor, interação e ludicidade, acompanhadas por um monitor, e os familiares e responsáveis sejam atendidos por conselheiros e ouçam orientações sobre saúde, nutrição, práticas
caseiras para que as crianças possam aprender com o que
existe dentro dos lares”, diz Svetlana. Os encontros entre adultos ligados às crianças e os conselheiros podem acontecer em
um ambiente completamente separado do das crianças ou, às
vezes, no mesmo ambiente, porém em áreas distintas.

Segundo a especialista, os funcionários do estado que
participam do programa, como monitores ou conselheiros, preenchem formulários simples, que possibilitam um
acompanhamento mínimo da evolução e do histórico
das crianças. “Nos casos mais complexos, como quando a
criança tem problemas de saúde mais sérios ou a família
enfrenta graves vulnerabilidades sociais, o atendimento
fica mais personalizado, para atender as necessidades mais
especiais da família”, explica. Até meados de 2018, a iniciativa estava presente em sete distritos de Maputo, capital de
Moçambique, e havia a previsão para o início dos mesmos
trabalhos na região norte do país.
Após uma avaliação de seu primeiro ano de funcionamento, uma nova fase do programa foi iniciada em 2016, com
algumas inovações. “Nossos maiores desafios estão ligados
a fazer o setor público realmente incorporar essa prática,
compreender seus benefícios”, analisa Svetlana. A especialista conta também que outro aprendizado importante foi
prover brinquedos artesanais e caseiros, em vez de modelos comprados em loja. Segundo ela, a iniciativa é um estímulo para que os pais e responsáveis possam fazer esses
mesmos brinquedos em casa, possibilitando, assim, que as
crianças continuem as brincadeiras.
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Segundo Eduardo Queiroz, nem sempre os programas de
larga escala conseguem manter a mesma qualidade dos
menores. “Podem ser necessárias algumas adequações, privilegiando o contexto local. Existem muitos fatores que são
identificados ao longo do processo”, aponta, enfatizando a
importância da avaliação e do monitoramento nesse sentido. “Ajudam a medir o impacto, avaliar os profissionais envolvidos. Não é barato, mas é o que vai ajudar a qualificar o
programa e justificar para a sociedade os impactos obtidos.”
Para Maria Teresa Fontes, do Pnud, no caso do Criança Feliz, a “avaliação de impacto será importante para detectar
pontos fortes e fracos e determinará novos rumos ao programa, se necessário”.
No dia a dia do PCF, foram observadas boas práticas de monitoramento em diversos estados. A maioria deles faz visitas
periódicas aos municípios que aderiram ao programa para
verificar in loco o andamento das ações, as principais dificuldades e a necessidade ou não de capacitações específicas,
em formulário do Suas ou na metodologia CDC, por exemplo.
Estados como o Piauí, por exemplo, desenvolveram, inclusive, um formulário da supervisão in loco, que inclui desde
informações gerais sobre o programa (data de lançamento, período de capacitação etc.) até questões como a estrutura do espaço físico (se tem placa de identificação ou não,
se o imóvel é próprio ou alugado, se há acessibilidade),
além de perguntas sobre dificuldades de execução financeira, utilização do plano de visita e dos instrumentais da
metodologia CDC e o tempo médio das visitações.
Estratégias simples, como o preenchimento de um “questionário de satisfação” pelas famílias a cada ida do visitador
à residência, como acontece em Juazeiro do Norte (CE),
ou visitas surpresas de gestores de Itabaianinha (SE), para
acompanhar o trabalho dos visitadores e escutar as famílias, vêm ainda sendo utilizadas para monitorar o programa,
além de reuniões semanais das equipes, para a troca de informações.

9. ATENDER OS DIFERENTES PÚBLICOS
Criado no auge da epidemia do vírus zika, em outubro
de 2016, o Criança Feliz trabalha desde o seu início com
crianças com deficiência a metodologia CDC (saiba mais
sobre o assunto no Capítulo 4). Uma das metas do programa é atingir as 75 mil crianças de até 6 anos que recebem
o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
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Em todos os estados, há uma preocupação das coordenações
em não deixar nenhuma criança para trás e diversas estratégias vêm sendo colocadas em prática nesse sentido. Em Parnaíba (PI), o representante da área de saúde no comitê gestor,
o fisioterapeuta Francisco Vasconcelos, por exemplo, assessora os supervisores e os visitadores na escolha e na elaboração dos brinquedos para estimular crianças com deficiência
ou mesmo hiperatividade.
Em Sergipe, um dos membros do comitê gestor, Claudia
Teresinha Stocker, diretora da Biblioteca Pública Infantil, planeja ações de leitura inclusiva para os visitadores,
como oficinas de confecção de livros táteis para cegos.
Em relação às vítimas de violência doméstica, negligência ou
abuso sexual, há um conhecimento da rede e de como deve
ser o encaminhamento em todos os estados, mas na prática
existe muita dificuldade em detectar e atuar nessas situações.
Uma das exceções é Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde a
equipe criou um fluxo de trabalho diferenciado para lidar com
casos mais graves de vulnerabilidade e violência dentro de casa
(saiba mais sobre o assunto no Capítulo 4). O procedimento tem
facilitado o acompanhamento das demandas que o Criança Feliz encaminha à rede de assistência social do município.
Em Cruzeiro do Sul, no Acre, a equipe do programa também
vem mantendo contatos há alguns meses com o abrigo da cidade . Por enquanto, as visitas são preliminares e feitas nas sextas-feiras de planejamento. “O programa se propõe a estimular o vínculo da criança com o cuidador, mas como fazer isso
quando o cuidador é um técnico que representa o Estado?”,
questiona Maria José Ferreira, supervisora do PCF na cidade,
ressaltando que eles ainda estão aprendendo a lidar com isso.

10. OTIMIZAR RECURSOS
Além das parcerias com empresas, organizações não governamentais e universidades e do apoio de profissionais
voluntários, uma das estratégias utilizadas pelo Criança
Feliz para otimizar recursos é a articulação com serviços e
programas já existentes.
Nos estados que contavam com programas e políticas de primeira infância, como Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco,
Roraima e Acre (saiba mais sobre o assunto nos Capítulos 3 e
4), o PCF passou a atuar de forma conjunta. “O modelo foi para
ajudar. Não para concorrer com ninguém”, diz o ex-ministro do
Desenvolvimento Social Osmar Terra, que viu nesse desenho
uma forma de não criar atrito e potencializar as ações.

Produção

Apoio

