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PRIMEIRA INFÂNCIA  
Maior oportunidade  e maior responsabilidade de todos

 Somos culpados
de muitos erros e faltas
porém nosso pior crime

é o abandono das crianças
negando-lhes a fonte

da vida

 Muitas das coisas
de que necessitamos

podem esperar. A criança não pode

 Agora é o momento em que
seus ossos estão se formando

seu sangue também o está
e seus sentidos

estão se desenvolvendo

 A ela não podemos responder “amanhã”
Seu nome é hoje.

 (Gabriela Mistral, Poetisa chilena)

Criança:
seu nome 

é hoje
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Avançar da Doutrina da Proteção Integral (ECA, Lei 8.069/1990) para 
a  Promoção do Desenvolvimento Integral (Lei 13.257/2016)

 1. Reconhecer a especificidade dos primeiros seis anos de vida e seu impacto diferenciado na 
formação do ser humano

 2. Ter princípios e diretrizes para formulação de políticas públicas eficazes



Por que o Marco Legal da Primeira Infância é estratégico?

 “Mudando-se o começo da 
história, 
       muda-se a história toda”



Construção coletiva e união na implementação

E-book
http://www2.camara.leg.br/a-camara/es
truturaadm/altosestudos/pdf/obra-avan
cos-do-marco-legal-da-primeira-infancia

 51 capítulos com fundamentos, políticas 
públicas e boas práticas de referência

2016
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Marco Legal da Primeira Infância: Lei 13.257/2016

 “Direitos são importantes porque (...)             
aqueles que podem reivindicar direitos         

possuem uma pré-condição necessária para a 
constituição da humanidade, ou integridade, ou 

individualidade, ou personalidade.”
  (Freeman, 1992, p.56)

Como um bebê reivindica direitos???



Fonte: 
Ricardo Paes de Barros, 2017

Investimento em ações positivas



Em quais direitos investimos mais?



Conexões: FAMÍLIA + Sociedade + Estado + Empresas
 Políticas de fortalecimento dos vínculos afetivos e estímulo ao desenvolvimento integral
 - Apoio à participação das famílias em Redes de Proteção e Cuidados para fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários

- Participação da sociedade via responsabilidade social e investimento social privado

- Oferta de Programas Governamentais de Apoio às Famílias para o Des.Integral na Primeira Infância

 - Capacitação, valorização e integração dos profissionais, transparência do Orçamento investido



Parentalidade e cuidado integral e 
integrado

 Cuidado integral e integrado engloba todos os 
elementos essenciais para que a criança cresça física, 
mental e socialmente:

  Nutrição
  Atenção à saúde
  Ambiente seguro e protetor
  Cuidado responsivo
  Oportunidades de aprendizagem

         Reduz os efeitos prejudiciais de situações adversas

Fonte: Apresentação The Lancet: Advancing Early Childhood Development from Science to Scale, 2016, por Gary. Darmstadt



Políticas 
públicas 

para 
primeira 
infância

Comunidades 
fortalecidas

Rede de 
Serviços de 
qualidade

Capacidades dos 
Cuidadores (mães, 
pais, outros)

Modelo do Nurturing Care Framework (OMS, 2018)
(Tradução: Cuidado integral para o desenvolvimento na primeira infância)



Marco Legal da Primeira Infância
(Lei 13.257/2016, art. 14, §2º)

* PRIORIDADE ÀS FAMÍLIAS COM CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA*
 

“As famílias identificadas nas redes de saúde, educação, assistência social e 
demais órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança que se 

encontram em situação de vulnerabilidade e de risco ou com direitos violados 
para exercer seu papel protetivo de cuidado e educação à criança na primeira 

infância, bem como as que têm crianças com indicadores  de risco ou 
deficiência, terão prioridade nas políticas sociais públicas”.



 Atender ao interesse superior da criança;

 Incluir a participação das crianças – de acordo com sua idade;

 Respeitar a individualidade, a especificidade, o ritmo de 
desenvolvimento e valorizar a diversidade;

 Reduzir a desigualdade a partir do começo;

Princípios orientadores para as políticas públicas (Art. 4º da Lei 13.257/2016)



  Articular ética, humanismo, política, “evidências” científicas e 
prática profissional.

 Adotar abordagem participativa (organizações governamentais e 
da sociedade, profissionais, pais e crianças);

 Trabalhar intersetorialmente para o atendimento integral;

 Descentralizar as ações;

 Promover a cultura do cuidado integral;

 Envolver os meios de comunicação social. 



Definição das áreas prioritárias: a serem integradas (Lei 13.257/2016, art. 5º) 

 Saúde

 Alimentação e Nutrição

 Educação Infantil

 Convivência Familiar e Comunitária

 Assistência social à família da criança

 Cultura

 Brincar e Lazer

 Espaço e Meio Ambiente

 Proteção contra violência, pressão consumista, prevenção de acidentes, exposição precoce 
à comunicação mercadológica



Política Nacional Integrada para a Primeira Infância 
(art. 6º, a ser regulamentada) 

 Articulação de diversas políticas setoriais com uma 
visão abrangente de todos  direitos da criança na 
primeira infância 

 -

Exemplo: Portaria Interministerial da Intersetorialidade do PCF 1/2018



Como vemos uma criança?
 Como nos tornamos quem somos?

 O que é Inato? x O que é Adquirido?

 Crescer x Desenvolver x Aprender

 Filosofia Humanista

 Assistência Social

 Biologia do Desenvolvimento

 Psicologia do Desenvolvimento

 Sociologia do Desenvolvimento

 Antropologia do Desenvolvimento

 Neurociências

 Economia do Desenvolvimento

 Justiça da Infância



Durante a primeira infância são iniciados e 
estabelecidos os padrões de 

comportamento, competência e 
aprendizagem; 

os fatores socioambientais começam a 
modificar a herança genética; as células 

cerebrais crescem em abundância e surgem 
os circuitos cerebrais para lidar com o 

estresse. 

(Mary Young, 2010)

Superação da dicotomia inato e adquirido
Genética + Ambiente = Epigenética



Diretrizes de gestão para integração das políticas

 Criar comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira infância;

 Pacto interfederativo (dever do Estado, complementariedade das ações);

 Plano Nacional e Planos Estaduais e Municipais pela Primeira Infância;

 Formação dos Profissionais (inicial e continuada - permanente);

 Monitoramento das ações, coleta de dados, avaliação periódica, divulgação dos resultados e 
registro unificado de dados de crescimento e desenvolvimento das crianças;

 Informação à sociedade dos valores aplicados na Primeira Infância (percentual do orçamento 
público);

Participação das famílias e escuta das crianças nas ações que lhes dizem respeito.



Exemplos de integração de políticas 
 Programa Bolsa Família + SUAS (PAIF/SCFV/ACESSUAS)+ Programa Criança Feliz
 BPC + Programa Criança Feliz + Redes de Inclusão
 Estratégia Pré-natal do Parceiro + Saúde do Homem + Empresas + ONG´s + Família e Comunidade + Redução do Sub-registro 
 Pontinhos de Cultura/Praças CEU/Estação Cidadania + Jogos e Brincadeiras das Culturas Populares na Primeira Infância + Apoio às 
famílias

 Vínculo Família-Escola (PDE)
 Nutrição + Fortalecimento dos vínculos (Segurança Alimentar + SUAS + PCF)
 Aplicação da medida de prisão domiciliar (Equipes do PIM/PCF+ Equipe penitenciária + Judiciário + Programa Mulheres Livres)
 Programa Criança Feliz + PROGREDIR 
 Primeira Infância + Socioeducativo
 Programa Criança Feliz + Judiciário (Entrega Protegida)
 Família Acolhedora + Judiciário + Meios de Comunicação
 Classificação Indicativa + Primeira Infância (fortalecimento da família no cuidado sobre a interação com meios digitais)
 Primeira Infância + Políticas sobre Drogas (prevenção do uso de álcool e outras drogas na gestação e primeira infância)



Ações definidas na lei da empresa cidadã (Lei 11.770/2008)

 Licença paternidade por mais 15 dias, após participação em 
programa de paternidade

Aprox. 50 mil 
pais participaram



Ações definidas na CLT

 Abono de 2 dias para acompanhar consultas e exames pré-natais;

 Abono de 1 dia para consulta médica, na primeira infância



Ações no Código de Processo Penal

  Em caso de prisão em flagrante, averiguar se a pessoa tem filhos, 
se estes tem deficiência, o nome e eventual responsável;

 Substituir prisão preventiva por domiciliar, em caso de gestantes 
ou se for a/o único responsável por filho de até 12 anos;
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