
Ogoverno federal começou nes-
ta semana uma nova cruzada vi-
sando melhorar as ações públi-
cas para a primeira infância,
com o lançamento do programa
Brasil Carinhoso, que visa garan-
tir renda mínima mensal de
R$ 70 por pessoa a famílias po-
bres e saúde e educação para
crianças de 0 a 6 seis anos.
O programa tem como base

evidências científicas de que os
investimentos na primeira in-
fância ajudam a criança a desen-
volver as habilidades cogniti-
vas necessárias para competir
no futuro. São teorias como a
do americano James Heckman,
prêmio Nobel em Economia em
2000, que afirma que as políti-
cas de primeira infância têm re-
torno mais claro e ajuda a tor-
nar os demais esforçosmais efe-
tivos. Heckman defende esta te-
se há pelo menos dez anos.
“O Brasil está resgatando

uma linha de inovação que é uti-
lizada na Inglaterra há quatro
anos”, afirma o médico Saul
Cypel, consultor da Fundação
Maria Cecilia Souto Vidigal

(FMCSV), que atua no desenvol-
vimento infantil. Por isso, o in-
vestimento vem bem em tem-
po. Apesar do foco do governo
nas crianças pobres, Cypel ga-
rante que ser pai e mãe é algo
quemuitas pessoas da elite tam-
bém não sabem o que significa.
“O acesso à informação é tão im-
portante quanto os recursos.”
A fundação atua com proje-

tos de intervenção social com a

finalidade de estimular profis-
sionais a incorporarem práticas
que levem à promoção do de-
senvolvimento da primeira in-
fância. Dentre os projetos, es-
tão um curso de especialização
em Desenvolvimento Infantil,
realizado em conjunto coma Es-
cola de Enfermagem daUniver-
sidade de São Paulo, uma parce-
ria com o Canal Futura para a
realização de programas volta-
dos para educadores e mesmo a
tradução de publicações.
“A iniciativa do governo é

corajosa. Construir creche é po-
sitivo, mas só isso não resolve
o problema”, alerta Eduardo
Queiroz, diretor presidente da
FMCSV. “Os dados do governo
mostram um déficit de 20 mil
creches, que não vai ser sana-
do rapidamente”, diz. Até mes-
mo porque o governo leva em
média 3 anos para conseguir
construir uma creche.
Queiroz defende que traba-

lhos que mobilizem a sociedade
são fundamentais para que os es-
forços do governo tenham ade-

rência, bem como a transparên-
cia das informações. “No orça-
mento federal não é possível sa-
ber quanto se investe em pri-
meira infância, porque só te-
mos os dados de educação. Fal-
ta saber quanto é aplicado em
saúde e assistência social”, diz.
Segundo dados do Contas

Abertas, em 2009 o governo in-
vestiu R$ 9,6 bilhões na educa-
ção infantil, ou 5,7%do total apli-
cado emeducação no país. O va-
lor é pequeno perto da demanda.
Para atender às metas do Plano
Nacional da Educação, que trami-
ta no Congresso, o Ministério da
Educação calcula um valor de
R$ 2.252,00 por aluno, enquanto
a Campanha Nacional pelo Di-
reito à Educação prevê que são
necessários investimentos de
R$ 6.450,70 por criança ao ano.
“O Brasil fez investimentos

às avessas. Primeiro no supe-
rior, médio, fundamental, pa-
ra chegar à primeira infância.
Em outros países, como a Co-
reia do Sul foi o contrário”,
compara Saul Cypel. ■

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br
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Para presidente da Frente
Parlamentar em Defesa da
Primeira Infância, o segundo
passo do programa Brasil
Carinhoso vai ser educar a família.
“Não adianta dar creche se a
criança é maltratada em casa.”

O programa Brasil Carinhoso,
lançado nesta semana, está
em linha com as demandas
da Frente Parlamentar?
O governo fez um grande esforço
para alicerçar a política de
primeira infância, que começa
por ter um orçamento focado
nas crianças mais vulneráveis,
com ampliação de creche, saúde,
aumento no valor per capita
repassado pelo Fundeb (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação). Essas ações são o
alicerce para as políticas futuras.
Não é só reduzir a miséria,
é garantir que as crianças
tenham competências e
habilidades para progredir.

Mas essas ações fazem
parte do programa de
governo da presidente Dilma.
Quando isso vai virar
uma política de Estado?
A Frente Parlamentar está se
dedicando para fazer o marco
legal do programa, em
parceria com o governo.
Assim poderemos garantir
uma política de estado e não
só de governo. A frente
tem como base o Plano Nacional
pela Primeira Infância (da Rede
Nacional da Primeira Infância).

Qual o próximo passo
do programa?
Acredito que é fazer um
programa para educar a família.
Não adianta dar creche se a
criança é maltratada em casa.
Imagino que a segunda fase
seja lançada ainda neste ano.
Mas acredito que tenha de ter
um outro passo, que são os
visitadores, ou anjos da guarda.
Este modelo já existe em
Cuba e nos Estados Unidos,
e foi implementado no
Rio Grande do Sul para 100 mil
crianças quando fui secretário.
Trata-se de ter alguém que visite
regularmente as famílias para
ver se a criança está tendo o
desenvolvimento adequado. R.O.

Deputado federal (PMDB-RS),
ex-secretário de Saúde
do Rio Grande do Sul

Um dos fenômenos mais co-
muns na sociedade atual é a ter-
ceirização dos cuidados na pri-
meira infância. Com mais de
80% dos bebês de 0 a 3 anos
sem acesso a creche, e mães e
pais trabalhando, a atenção físi-
ca e psíquica dessas crianças pas-
sou a ser responsabilidade das
babás oudas chamadas “crechei-

ras” — que cuidam de mais de
uma criança ao mesmo tempo.
E este fenômeno acontece em
cascata, pois as cuidadoras tam-
bémprecisam arrumar quem fi-
que com seus filhos.
Um projeto da Lego Educa-

ção, que nasceu no Brasil, acaba
de conseguir recursos de R$ 3
milhões do Banco Interamerica-

no de Desenvolvimento (BID)
para profissionalizar essas cuida-
doras. Trata-se de uma franquia
social batizada de Pupa. “O que
propomos é que mães e mulhe-
res das classes C, D e E traba-
lhemodesenvolvimento psicoa-
fetivo de crianças nesta fase, de
forma simples, efetiva e remune-
rada”, explica Mary Anne Amo-

rim responsável pelo projeto.
As franqueadas começarão a ser
selecionadas no segundo semes-
tre e vão atuar de forma seme-
lhante ao das vendedoras porta
a porta da Avon. A expectativa
é que recebam entre R$ 600 e
R$ 1,5 mil por mês pelo traba-
lho, que deve custar cerca de
R$ 30 para as famílias. ■ R.O.

Brasil começa a
dar mais atenção
à educação na
primeira infância
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Programa Brasil
Carinhoso também
terá de educar os pais

Na sociedade pós-moderna, a educação das crianças passa por um processo de terceirização
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PLANO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA 2011-2022

Algumas linhas de ações

Saúde: garantir, antes da alta da maternidade,
que a mãe tenha o agendamento da primeira 
consulta de puericultura e de puerpério 

Assistência social: universalizar, até 2015, 
o acompanhamento das famílias inseridas 
no Programa Bolsa-Família e que não 
cumprem as condições estabelecidas

Direito de brincar: elaborar diretrizes que 
orientem a construção de espaços formais 
de educação infantil

Educação infantil: ampliar a oferta de modo a 
atender, até 2016, a 40% da população até 3 anos 
de idade e 100% das crianças de 4 e 5 anos

Família e a comunidade: preparar
os futuros pais, incluindo no currículo
do ensino médio os conteúdos, com 
dinâmicas apropriadas, para assumirem a 
paternidade e a maternidade responsáveis 
desde a gestação da criança

Fonte: Rede Nacional Primeira Infância
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




