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RESUMO 

 

Esta pesquisa integra o projeto Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, 

concepções, projetos e práticas, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da 

Infância e sua Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC) e está inserida na Linha de 

Pesquisa: Formação, Profissionalização Docente, Traballho Educativo do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. 

Investigamos as proposições de políticas multissetoriais e integradas de Desenvolvimento da 

Primeira Infância do Banco Mundial para os países em desenvolvimento, os quais envolvem 

ações interligadas no campo da educação, saúde, nutrição, proteção social (proteção à criança 

e assistência social) e de saneamento básico, a fim de compreender como este processo tem se 

configurado no Brasil, a partir dos anos de 1990. Foi realizada uma pesquisa documental e 

bibliográfica e propomos como referencial de análise o materialismo histórico e dialético. A 

metodologia de pesquisa abrange a constituição do Estado da Arte acerca da temática em 

estudo, com o propósito de mapearmos as produções acadêmicas e científicas na área, 

possibilitando um olhar sobre a produção, observando a evolução das pesquisas, suas 

características, foco e as lacunas existentes. Apresentamos os múltiplos aspectos da estrutura 

organizacional do Banco Mundial e as suas proposições políticas de Desenvolvimento da 

Primeira Infância apoiadas nos seis Documentos Setoriais de Educação e nas oito publicações 

produzidas no período de 1974 a 2014 pela referida Organização Internacional sobre a 

temática, as quais foram formuladas para instruir o debate político com governos, parceiros de 

desenvolvimento e a sociedade civil dos países em desenvolvimento, inclusive com o Brasil. 

Analisamos os pontos de entrada estratégicos de investimento, classificados em quatro eixos 

temáticos baseados em: 1) programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira 

Infância com foco na prontidão escolar; 2) programas domiciliares baseados na mudança de 

comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais; 3) campanhas de 

comunicação/mídia destinadas a família com crianças pequenas sobre saúde infantil, nutrição 

e desenvolvimento global; e, 4) transferência condicionada de renda para famílias com 

crianças pequenas. Com base na pesquisa realizada, conclui-se que o Banco Mundial desde 

sua criação, em 1944, além do financiamento de projetos, formulação de políticas, da 

assistência técnica a governos, desempenha um papel relevante na reunião, síntese e 

disseminação do conhecimento sobre os temas específicos de desenvolvimento que abrangem 

sua extensa área de atuação, inclusive sobre o desenvolvimento da primeira infância e 

serviços na área em todo o mundo. Desde os anos setenta, o Banco Mundial referencia a 

relevância da adoção de programas multissetoriais e integrados dirigidos à primeira 

infância, tendo como base de sustentação teórica das políticas a teoria do capital 

humano, que busca a reprodução e a acumulação do capital, em contraposição a um 

projeto que objetive a garantia dos direitos plenos da criança no Brasil.  

    

Palavras-chave: Banco Mundial e Políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância; Banco 

Mundial e Políticas Sociais; Banco Mundial e Primeira Infância; Educação Infantil; Políticas 

Multissetoriais e Integradas de Educação, Cuidado e Desenvolvimento das Crianças de Zero a 

Seis Anos de Idade. 
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Brazil: childhood as the human capital of the future. 2016. 300 f. Thesis (Doctorate in 

Education) - Graduate Program in Education, Federal University of Goiás, Goiânia, 2016. 

 

ABSTRACT 

 

This research integrates the project of Public Policy and Education of Children in Goiás: 

history, concepts, projects and practices developed by the Center of Studies and Research of 

Childhood and its Education in Different Contexts (NEPIEC) which is inserted in the research 

line: Education, Teaching Professionalization, Educational Work of the Postgraduate 

Program in the School of Education of the Federal University of Goiás. Propositions of 

multisectoral policies and integrated development of Early Childhood of the World Bank for 

developing countries have been investigated, which involve interconnected actions in 

education, health, nutrition, social protection (child protection and social assistance) and basic 

sanitation, in order to understand how this process has been set up in Brazil as of the 1990s. A 

documentary and literature research was carried out and we propose as reference of analysis 

historical and dialectical materialism. The starting point being a survey called State of the Art 

on the studied subject, in order to map out the academic and scientific production in the field, 

to enable a look at the production, observing the evolution of research, its features, focus and 

gaps. Presenting the multiple aspects of the organizational structure of the World Bank and its 

development policy propositions on Early Childhood supported in the six Education Sectoral 

Documents and the eight publications produced from 1974 to 2014 by the International 

Organization, which were formulated to instruct the political debate with governments, 

development partners and civil society in developing countries, including Brazil. The strategic 

entry points of investment have been analyzed, classified into four themes based on: 1) 

programs based on Early Childhood Development Centers focusing on school readiness; 2) 

residential programs based on behavioral change in relation to health, nutrition and child care; 

3) communication / media campaigns aimed at families with young children on child health, 

nutrition and overall development; and, 4) conditional cash transfer for families with small 

children. It is concluded that the World Bank since its inception in 1944, besides project 

financing, policy-making, technical assistance to governments, also plays an important role in 

the meeting, synthesis and dissemination of knowledge about the specific development issues 

covering its extensive practice area, including the development of Early Childhood, services 

in the area and around the world. Since the seventies, the World Bank references the 

relevance of the adoption of multisectoral and integrated programs designed for Early 

Childhood, with the theoretical support based on the political theory of human capital, which 

seeks the reproduction and accumulation of capital, as opposed to a project that aims to 

guarantee full rights the children in Brazil. 

 

Keywords: World Bank and the Early Childhood Development Policy; World Bank and 

Social Policy; World Bank and Early Childhood; Child education; Multisectoral and 

Integrated Policies for Education, Care and Development of Children from Zero to Six Years 

of Age. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche fait partie du projet de Politique Publique et de L'Éducation des Enfants en 

Goiás: histoire, concepts, projets et pratiques mis au point par le Centre d'Etudes et de 

Recherches de L'Enfance et son Éducation dans Différents Contextes (NEPIEC) et est inséré 

dans la Ligne de Recherche: Formation, Professionnalisation des Enseignants, le Travail 

Éducatif de son Programme D'Études Supérieures en Éducation de la Faculté D'Éducation de 

l'Université Fédérale de Goiás. Enquêter sur les propositions politiques multisectorielles et 

intégrées de la Banque Mondiale sur le développement de la petite enfance pour les pays en 

développement, qui impliquent des actions interconnectées dans le domaine de l'éducation, de 

la santé, la nutrition, la protection sociale (protection de l'enfance et de l'aide sociale) et 

l'assainissement de base afin de comprendre comment ce processus a été mis en place au Brésil, 

à partir des années 1990. Recherche documentaire et bibliographique a été réalisée et proposent 

référence analytique du matérialisme historique et dialectique. La méthodologie de recherche 

comprend l'état de l'art de la constitution sur le thème à l'étude, afin de tracer la production 

académique et scientifique dans le domaine, offrant un regard sur la production, en notant 

l'évolution de la recherche, ses caractéristiques, la concentration et les lacunes existant. Nous 

présentons les multiples aspects de la structure organisationnelle de la Banque Mondiale et ses 

propositions de politique de Développement de la Petite Enfance pris en charge dans les six 

Documents D'Éducation du Secteur et les huit publications produites 1974-2014 par ladite 

Organisation Internationale sur le sujet, qui ont été formulées de charger le débat politique avec 

les gouvernements, les partenaires au développement et la société civile dans les pays en 

développement, dont le Brésil. Nous analysons les points d'entrée stratégiques d'investissement, 

classés en quatre thèmes basés sur: 1) des programmes basés sur les Centres de Développement 

de la Petite Enfance axés sur la préparation à l'école; 2) les programmes résidentiels basés sur 

le changement de comportement en matière de santé, la nutrition et les soins de l'enfant; 3) des 

campagnes de communication / médias destinés aux familles avec de jeunes enfants sur la santé 

de l'enfant, la nutrition et le développement global; et, 4) transferts monétaires conditionnels 

pour les familles avec de petits enfants. Sur la base de la recherche effectuée, il est conclu que 

la Banque Mondiale depuis sa création en 1944, en plus du financement, de la politique, 

l'assistance technique aux gouvernements des projets, joue un rôle important dans la réunion, la 

synthèse et la diffusion des connaissances sur le les questions de développement spécifiques 

couvrant une grande surface de travail, y compris sur le développement des services de la petite 

enfance dans la région et dans le monde entier. Depuis les années soixante-dix, la Banque 

Mondiale de référence sur l'importance de l'adoption de programmes multisectoriels et 

intégrées visant à la petite enfance, avec la base de support théorique de la théorie politique du 

capital humain, qui vise la reproduction et de l'accumulation du capital, par opposition à un 

projet qui vise à garantir les pleins droits de l'enfant au Brésil. 

 

Mots-clés: Banque Mondiale et de la Politique de Développement de la Petite Enfance; Banque 

Mondiale et la Politique Sociale; Banque Mondiale et de la Petite Enfance; Éducation 

Préscolaire; Politiques Multisectorielles et de L'Éducation Intégrée, les Soins et le 

Développement des Enfants de Zéro à Six Ans. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Perseu tinha um capacete que o tornava invisível, para perseguir os 

monstros. Nós, de nossa parte, nos embuçamos com nosso capuz 

mágico, tapando nossos olhos e nossos ouvidos, para poder negar as 

monstruosidades existentes.   

                                                                                                         Karl Marx (2003) 

 

          Iniciamos nossa tese de doutoramento, dedicando-a às crianças pequenas brasileiras 

porque foi o desejo de continuar investigando o cenário brasileiro que se delineia em torno 

das políticas públicas sociais para as crianças menores de sete anos de idade subsidiadas pelo 

Banco Mundial que moveu o nosso pensar e o nosso agir em busca de desenvolver a pesquisa 

e a produção de conhecimentos na área de Educação, contribuindo na construção de uma 

reflexão e de uma ação política de oposição, em contraposição ao projeto hegemônico do 

capital.   

          A nossa pesquisa científica intitulada As políticas multissetoriais e integradas do Banco 

Mundial no Brasil: a infância como capital humano do futuro tem sua gênese na nossa 

trajetória profissional nas áreas de Biblioteconomia – atuando em bibliotecas públicas, 

especializadas e escolares – e de Educação – como professora de Educação Infantil e Ensino 

Superior –, e no processo de elaboração da dissertação de Mestrado, na qual estudamos O 

Banco Mundial e a Educação Infantil no Brasil (MARQUEZ, 2006). 

          É preciso destacar ainda que esta investigação se constitui como subprojeto do Projeto 

de Pesquisa Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, 

projetos e práticas, desenvolvido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua 

Educação em Diferentes Contextos (NEPIEC) e coordenado pela Profa. Dra. Ivone Garcia 

Barbosa.  

 

Uma das premissas fundantes do projeto é que a constituição das propostas e 

práticas educativas de crianças na família, escolas, pré-escolas, creches e outras 

instituições guardam profunda relação com concepções de educação, de criança e de 

sociedade assumidas por pais, professores, representantes governamentais, dentre 

outros. As políticas educacionais, por sua vez, ao apresentarem um ordenamento 

legal para os diferentes níveis de ensino, introduzem/assumem concepções sobre a 

educação, o desenvolvimento da criança, a infância e o trabalho docente, o papel da 

família. Os próprios princípios legais contêm – implícita ou explicitamente – uma 

cosmovisão abrangente que vai sendo difundida juntamente com a divulgação das 

leis e das propostas oficiais (BARBOSA, 2006b, p. 280). 

 

          Este projeto possui vários subprojetos com diferentes temáticas verticalizadas na área 

da Educação. Um deles trata das políticas públicas e educacionais e suas relações com a 
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produção e indicações das Organizações Internacionais, em que situamos nossa investigação 

realizada no Curso de Mestrado e esta tese de doutoramento. Integra, assim, a Linha de 

Pesquisa: Formação, Profissionalização Docente, Trabalho Educativo do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás.                      

          Como indicamos anteriormente, em nossa pesquisa científica desenvolvida no Mestrado 

em Educação realizamos uma reflexão crítica a fim de compreender as políticas e estratégias 

do Banco Mundial para a Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica brasileira, 

oferecida em creches e pré-escolas, que constituem estabelecimentos educacionais públicos 

ou privados, que educam e cuidam das crianças até seis anos de idade, em jornada integral ou 

parcial – e identificar os projetos que visavam a sua implementação no Brasil (MARQUEZ, 

2006). Vivenciamos, então, várias experiências no processo de investigação e elaboração do 

trabalho dissertativo, instigando-nos a dar continuidade aquela temática de pesquisa, na busca 

constante de dados científicos a partir de levantamento documental e bibliográfico e do 

acompanhamento das orientações e das políticas do Banco Mundial.  

        Ao encerrarmos o Mestrado, em 2006, demos prosseguimento em nossa investigação 

científica, acompanhando de forma sistemática as propostas do Banco Mundial e sua atuação 

na América Latina. Este acompanhamento nos possibilitou observar o processo de 

formulação, implementação e monitoramento de políticas de educação, cuidado e 

desenvolvimento das crianças menores de sete anos de idade nos países em desenvolvimento 

pelas Organizações Internacionais, entre elas o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a 

Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura, o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento e o Banco Mundial.  

          No intuito de obtermos informações mais precisas e ampliar o acesso aos diferentes 

documentos, realizamos no período de 2006 a 2012, simultaneamente, visitas aos Organismos 

Internacionais com sede em Brasília, em suas respectivas bibliotecas e centros de informação 

– Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BM), Centro 

Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (CIP-CI), Comissão Econômica para 

a América Latina (CEPAL), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) –, ampliando e verticalizando nosso conhecimento, além de definir 

de modo mais claro nosso referencial teórico. Este momento, como pesquisadora e intelectual, 

permitiu-nos desvendar, parcialmente, a intrigante relação entre as Organizações 
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Internacionais e a educação, o cuidado e o desenvolvimento da criança de zero até seis anos 

de idade.  

          Realizamos um percurso de visitas e pesquisas periódicas às instituições 

governamentais situadas em Brasília – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 

Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério das Relações Exteriores, Ministério 

do Desenvolvimento Social e Agrário, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

Secretaria de Assuntos Estratégicos (2007-2015) –, buscando informações, documentos e 

dados disponíveis junto aos órgãos responsáveis pelo atendimento das crianças da faixa etária 

em estudo, pela assessoria internacional e suas respectivas bibliotecas. Participamos de 

diversos eventos – congressos, seminários, palestras, colóquios, rodas de conversas, cursos – 

em diferentes instituições acadêmicas e governamentais, em Organizações Internacionais, 

organizações não governamentais, associações e movimentos sociais
1
.  

        Tal acompanhamento realizou-se em conjunto com a leitura de alguns estudos e 

pesquisas, dentre os quais destacamos Araújo e Lopez-Boo (2010); Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (1986, 1996, 1998, 2000, 2007, 2008, 2010a, 2010b, 2012); Banco Mundial 

(1986, 1996, 1998, 2002a, 2004d, 2004e); Campos; Campos (2008, 2009); Haddad (2008); 

Naciones Unidas (2005; 2012); Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (1972, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2015a, 2015b); Young (1996, 2010); 

Young; Richardson (2010), citados por ordem alfabética. Este percurso permitiu-nos concluir 

que as políticas propostas pelos governos e Organizações Internacionais – UNESCO, 

UNICEF, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial – têm concebido 

programas de educação, cuidado e desenvolvimento das crianças menores de sete anos de 

idade como uma forma de intervenção social para a superação das desigualdades sociais – 

compensando as vulnerabilidades e as condições desfavoráveis que resultam de fatores tais 

como pobreza, raça, etnia, gênero, casta ou religião – em países em desenvolvimento, 

                                                           
1 Estes são alguns dos eventos que participamos: Congressos de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade 

Federal de Goiás (Conpeex) (2007-2015); Colóquio Cultura e Primeira Infância (2008); Colóquio Internacional 

Educação e Sociedade (2015); Encontros do Curso de Especialização em Educação Infantil (NEPIEC/FE/UFG) 

(2012-2016); Encontros Estaduais de Didática e Práticas de Ensino (EDIPE) (2007-2015); Fórum da Academia 

Brasileira de Pediatria: As transformações da Família e da Sociedade e seu Impacto na Infância e Juventude 

(2007); Seminário Educação Para Todos 2000-2015: Progressos e Desafios (UNESCO) (2015); Seminário de 

Grupos de Pesquisas sobre Crianças e Infâncias (GRUPECI) (2014); Seminário Internacional do NEPIEC 

(FE/UFG) (2015); Seminários do NEPIEC (FE/UFG) (2006-2015); Seminários Internacionais Marco Legal da 

Primeira Infância (2013-2015); Seminário: Um caminho para a Proteção Integral (2014); Simpósios de Estudos e 

Pesquisas Educacionais da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (2008-2015); Simpósio 

Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância (NCPI/FMCSV) (2014); Reuniões do Fórum Goiano de 

Educação Infantil (2010-2016); Reuniões Nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd) (2013, 2015). 
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diferentemente das propostas para os países desenvolvidos, quanto ao acesso à educação, à 

saúde, à nutrição, à higiene, ao saneamento básico, à proteção social, à assistência social e aos 

bens culturais.     

         Com base em uma gama de complexas e amplas fontes documentais, teóricas e em 

legislações vigentes no Brasil, optamos em permanecer no Curso de Doutorado investigando 

o campo das políticas públicas educacionais das Organizações Internacionais, especificamente 

com a temática das políticas multissetoriais e integradas de educação, cuidado e 

desenvolvimento das crianças de zero até seis anos de idade propostas pelo Banco Mundial 

aos países em desenvolvimento. 

          No que se refere às Organizações Internacionais, cabe destacar que a Organização das 

Nações Unidas (ONU), criada em um momento histórico marcante para as nações – no 

período das duas guerras mundiais –, é uma Organização Internacional universal, que visa 

garantir a manutenção do sistema interestatal e o controle das atividades dos Estados. De 

acordo com Celso Mello (2007), apesar de as Organizações Internacionais serem uma 

realidade na sociedade internacional, não possuem uma definição formulada por uma norma 

internacional. Na perspectiva do Direito Internacional Público, para Hee Moon Jo (2011), as 

Organizações Internacionais são tidas como organizações intergovernamentais, como pessoas 

internacionais – tais quais os Estados –, constituídas e limitadas por tratados constitutivos, 

com jurisdições funcionais, diferindo dos Estados porque estes possuem jurisdições amplas.  

          A Organização das Nações Unidas possui um poder de iniciativa para a criação de 

Organizações Internacionais especializadas “criadas por acordos intergovernamentais e com 

amplas responsabilidades internacionais, definidas em seus instrumentos básicos, nos campos 

econômico, social, cultural, educacional, sanitário e conexos” (MELLO, 2007, p. 548), 

exercendo uma função de coordenação e cooperação em relação a estas, que apesar de sujeitas 

à sua autoridade, gozam de certa autonomia.    

          Por outro lado, apesar de as Organizações Internacionais aparentemente existem devido 

a uma necessidade de coordenação e cooperação internacional entre os Estados para 

solucionar os problemas transnacionais, não devemos considerar unicamente este ponto de 

vista.  

          Na organização estrutural da Organização das Nações Unidas, o Grupo do Banco 

Mundial é uma Organização Internacional composta de cinco organismos – Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID), Corporação Financeira Internacional (IFC), Agência Multilateral de 

Garantia de Investimentos (MIGA) e Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre 
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Investimentos (ICSID). Eles desempenham funções diferentes que se complementam entre si, 

alinhadas com os objetivos de “erradicar a pobreza extrema e impulsionar a prosperidade 

compartilhada de forma sustentável” (BANCO MUNDIAL, 2015, p.12), enquanto o Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e a Associação Internacional de 

Desenvolvimento juntos constituem o Banco Mundial.  

          Quanto ao termo Banco Mundial, ele foi utilizado pela primeira vez em um artigo do 

periódico The Economist, em 22 de julho de 1944, em uma reportagem sobre a Conferência 

de Bretton Woods, em referência ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. 

Esta expressão, que foi inicialmente utilizada como um apelido, converteu-se, em 1975, em 

um termo da documentação oficial para referir-se ao Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento e a Associação Internacional de Desenvolvimento. Nesta pesquisa, 

adotamos a mesma terminologia utilizada pelo Grupo Banco Mundial, isto é, aqui os termos 

Grupo Banco Mundial e Grupo do Banco referem-se às cinco instituições e os termos Banco 

Mundial e Banco referem-se ao BIRD e AID (BANCO MUNDIAL, 2008b). 

          O Banco Mundial é uma Organização Internacional que concede financiamento a longo 

prazo, assessoramento às políticas, assistência técnica para projetos econômicos e sociais 

específicos e serviços de intercâmbio de conhecimento para os países em desenvolvimento 

(BANCO MUNDIAL, 2008b, 2013, 2014, 2015). Nesta direção, o Banco assim se pronuncia 

sobre seus intentos: 

 
As mudanças atualmente em andamento em todo o Grupo Banco Mundial são as 

mais abrangentes e importantes das últimas décadas e têm o objetivo de alinhar o 

trabalho de todas as instituições aos dois objetivos dentro do contexto da sua 

Estratégia. O resultado será um Grupo Banco Mundial que seja financeiramente 

forte; um líder reconhecido em conhecimento e talentos; rápido e receptivo; 

internamente integrado, globalmente conectado e localmente envolvido; e voltado 

para a consecução dos objetivos de erradicar a extrema pobreza e impulsionar a 

prosperidade compartilhada (BANCO MUNDIAL, 2014, p. 13). 

           

         Sem perder de vista este contexto, nota-se a continuidade do trabalho do Banco, o qual 

se considera uma das maiores fontes de financiamento e conhecimento sobre desenvolvimento 

global, com o objetivo de erradicar a pobreza extrema, por meio da estratégia de crescer, 

investir e garantir, em um trabalho conjunto com o setor privado, os bancos multilaterais de 

desenvolvimento e os novos parceiros. Tais alianças nem sempre são percebidas, mas estão 

expressas nos vários documentos analisados por nós, muito presentes na atualidade. 

          Ao longo dos seus setenta e dois anos, o Banco Mundial ampliou sua influência junto 

aos países membros, estruturando seu trabalho por meio das redes temáticas e dos setores, 

classificados em Redes de: Desenvolvimento dos Setores Financeiro e Privado; 
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Desenvolvimento Humano; Políticas de Operação e Serviços de País; Redução da Pobreza e 

Manejo Econômico; e, Desenvolvimento Sustentável.    

          É importante atentarmos que a institucionalização das prescrições políticas e das ideias 

econômicas veiculadas pelo Banco abarca as suas diversas áreas de atuação, suas redes 

temáticas e setores, entre elas a Rede de Desenvolvimento Humano, que engloba os setores de 

educação, saúde, nutrição, população e proteção social, sendo uma de suas principais 

iniciativas as políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”.  

          A terminologia “Desenvolvimento da Primeira Infância” foi formulada pelo Banco 

Mundial baseada na Convenção sobre os Direitos da Criança, Comentário 7 e refere-se à 

primeira fase do desenvolvimento físico, cognitivo, linguístico e socioemocional das crianças. 

Este período se inicia durante a gravidez e segue até a transição para a escola primária, 

englobando intervenções integradas e multissetoriais nas áreas de saúde, nutrição, educação e 

proteção social (proteção à criança e assistência social) e saneamento básico.  

         Para o Banco, o termo é sinônimo de cuidado e desenvolvimento na “primeira infância”, 

cuidado e educação na “primeira infância”, educação infantil, entre outras terminologias. 

“Primeira Infância” refere-se especificamente ao intervalo que se inicia durante a gravidez e 

termina com a transição para o ensino fundamental ou para a escola primária, normalmente 

por volta dos seis ou sete anos de idade, embora possa incluir também, as crianças de oito 

anos de idade, “na premissa de que uma transição bem-sucedida para a escola primária não 

depende apenas da prontidão escolar, mas também da prontidão das escolas para se adaptar às 

necessidades específicas dos jovens aprendizes no início da escolaridade” (NAUDEAU et al., 

2011, p. 10).   

          No processo de pesquisa, estudo, análise e elaboração da tese, observamos que o Banco 

construiu e continua construindo um plano diretor para o que denominou de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”. Neste caso, apresenta em seus documentos, em 

publicações e eventos, a definição de princípios, diretrizes e prioridades multissetoriais para a 

efetivação das suas propostas nos países em desenvolvimento, em uma sucessão de ações e 

estratégias que obedecem a uma sequência coerente para realizar o planejamento formulado 

pela equipe diretiva do Banco Mundial, em consonância com o projeto hegemônico do 

capitalismo.  

          Além do financiamento de projetos e da assistência técnica, observa-se que o Banco 

desempenha um papel relevante na reunião, síntese e disseminação do conhecimento sobre os 

temas específicos de desenvolvimento que abrangem sua extensa área de atuação, inclusive 

sobre o “Desenvolvimento da Primeira Infância” e serviços na área em todo o mundo.  
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          Nota-se que o Banco tem elaborado uma série de documentos político-econômicos, 

expressando de modo explícito suas concepções teóricas a respeito da política social e 

econômica, orientando a direção de sua relação com os países membros.    

          Paralelamente a isso, entre as estratégias que orientam o seu trabalho organizacional 

destacam-se as pertinentes a cada país individualmente e as temáticas e setoriais específicas 

do desenvolvimento, que têm o papel de orientar conceitualmente as políticas de um 

determinado setor e de auxiliar na avaliação do processo de implantação dessas políticas, 

como por exemplo, os Documentos Setoriais de Educação. As estratégias são revisadas 

periodicamente pela equipe de profissionais do Banco Mundial, mediante consulta aos grupos 

interessados dos países clientes, sendo que este processo auxilia na construção de um 

consenso dentro do Banco fortalecendo as relações com os sócios externos (BANCO 

MUNDIAL, 2008b).  

          No que se refere às estratégias temáticas e setoriais destacamos que a Rede de 

Desenvolvimento Humano, seguindo a estrutura organizacional do Banco, elaborou e 

publicou periodicamente os Documentos Setoriais de Educação intitulados: Educación: 

document de politica setorial (1974); Education: sector policy paper (1980); Prioridades y 

estrategias para la educación: estudio sectorial del Banco Mundial (1995b); Estrategia 

sectorial de educación (2000a); Education sector strategy update: achieving Education For 

All, broadening our perspective, maximizing our effectiveness (2005a); e, Estratégia 2020 

para a educação do Grupo Banco Mundial: resumo executivo. Aprendizagem para todos: 

investir nos conhecimentos e competências das pessoas para promover o desenvolvimento 

(2011a), retratados no Quadro 01, contemplando em alguns destes documentos orientações 

referentes às políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, citados por ordem 

cronológica de publicação.  
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Quadro 01: Documentos Setoriais de Educação (1974-2011) 

N. ANO AUTORES DOCUMENTOS  

01 1974 BANCO MUNDIAL Educacion: document de politica setorial 

02 1980 BANCO MUNDIAL Education: sector policy paper 

03 1995b BANCO MUNDIAL 

 

Prioridades y estrategias para la educación: estudio sectorial del Banco 

Mundial 
 

04 2000a  BANCO MUNDIAL Estrategia sectorial de educación 

05 2005a  BANCO MUNDIAL 

 

Education sector strategy update: achieving Education For All, broadening 

our perspective, maximizing our effectiveness 
 

06 2011a  BANCO MUNDIAL 

 

Estratégia 2020 para a educação do Grupo Banco Mundial: resumo 

executivo. Aprendizagem para todos: investir nos conhecimentos e 

competências das pessoas para promover o desenvolvimento 
 

 

 Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          Nesta perspectiva de disseminação do conhecimento, o Banco Mundial patrocinou e 

convocou três simpósios internacionais que trataram de políticas de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância”. Cada um dos eventos se desenvolveu a partir do anterior, ampliando a 

programação, bem como a divulgação das políticas, das estratégias, das propostas, do 

financiamento defendidos e/ou orientados pela instituição organizadora. As conferências 

internacionais ocorreram nos Estados Unidos, em períodos diferentes: Desenvolvimento da 

Primeira Infância: Investindo no Futuro, em abril de 1996; Do Desenvolvimento da Primeira 

Infância ao Desenvolvimento Humano, em abril de 2000; e, Desenvolvimento da Primeira 

Infância: Uma Prioridade para o Crescimento Econômico Sustentado e a Equidade, em 

setembro de 2005, conforme retratado no Quadro 02. Além destes, o Banco expandiu seus 

horizontes realizando, no ano de 2006, eventos em várias regiões e países do mundo incluindo 

Brasil, China, Jamaica, México e Turquia.  
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Quadro 02: Eventos e Publicações sobre Desenvolvimento da Primeira Infância (1996-2010) 

N. ANO EVENTOS 

ORGANIZADOR 

DA 

PUBLICAÇÃO 

PUBLICAÇÕES REFERENTES AOS 

EVENTOS 

01 
1996 

Abril 

 

Desenvolvimento da Primeira 

Infância: Investindo no Futuro 
 

BANCO 

MUNDIAL (1996) 

Desenvolvimento da Primeira Infância: 

investindo no futuro 

02 
2000 

Abril 

Do Desenvolvimento da Primeira 

Infância ao Desenvolvimento 

Humano 

YOUNG (2010) 

Do desenvolvimento da primeira infância 

ao desenvolvimento humano: investindo no 

futuro das nossas crianças  

03 
2005 

Setembro 

 

Desenvolvimento da Primeira 

Infância: Uma Prioridade para o 

Crescimento Econômico 

Sustentado e a Equidade 
 

YOUNG; 

RICHARDSON 

(2010) 

Desenvolvimento da primeira infância da 

avaliação à ação: uma prioridade para o 

crescimento e a equidade  

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          Em relação às conferências globais, o Banco Mundial destaca a importância destas no 

processo de divulgação de suas propostas. Mary Eming Young
2
 afirma no Relatório do evento 

de 2000: 

 

As conferências sobre o desenvolvimento da primeira infância, como aquelas 

organizadas pelo Banco Mundial e por outras organizações multilaterais, são um 

passo importante na divulgação dos benefícios do desenvolvimento da primeira 

infância e na superação das restrições expressas pelos governos e pelos formuladores 

de políticas. Estas reuniões possibilitam a pesquisadores, administradores e políticos 

compartilhar e interpretar os resultados de pesquisas, celebrar a criatividade e a 

inovação de programas de DPI, entender melhor o papel do desenvolvimento 

saudável da criança no desenvolvimento econômico, e apreciar a importância de se 

investir no desenvolvimento da primeira infância, tanto para o desenvolvimento 

humano quanto para o desenvolvimento global (YOUNG, 2010, p. 414).  

 

           A partir dos simpósios internacionais foram elaboradas três publicações referentes às 

comunicações apresentadas, contemplando os estudos e as pesquisas desenvolvidas pela 

equipe do Banco e por convidados vinculados a esta organização internacional: Desarrollo de 

la primera infância: invertir en el futuro  (BANCO MUNDIAL, 1996); Do desenvolvimento 

da primeira infância ao desenvolvimento humano: investindo no futuro das nossas crianças 

(YOUNG, 2010); e, Desenvolvimento da primeira infância da avaliação à ação: uma 

                                                           
2 Segundo a publicação em análise, Mary Eming Young, MD, Dr. P.H., atua como Especialista líder do Setor de 

Educação da Rede de Desnvolvimento Humano do Banco Mundial, em Washington, D.C., EUA (YOUNG, 

2010, p. 430). 

De acordo com a publicação Primeira infância: avanços do Marco Legal da Primeira Infância, Mary Eming 

Young atua também nas seguintes instituições: Pós-doutora e consultora sênior do Centro de Desenvolvimento 

da Criança da Universidade de Harvard; Co-líder do Early Childhood Initiative of the Human Capital and 

Economic Opportunity Global Working Group, Institute for New Economic Thinking da Universidade de 

Chicago; Diretora da Fundação China Development Research; Professora Adjunta de Pediatria da Universidade 

do Havaí (BRASIL, 2016, p. 21). 
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prioridade para o crescimento e a equidade (YOUNG; RICHARDSON, 2010), retratados no 

Quadro 2.    

          Na mesma direção, o Banco Mundial deu continuidade à socialização dos 

conhecimentos sistematizados por sua equipe de pesquisadores mediante da publicação de 

suas investigações científicas, em produções específicas ou de caráter mais amplo, referentes 

aos setores envolvidos – educação, saúde, nutrição, população e proteção social (proteção à 

criança e assistência social).  

          Além das produções já mencionadas, o Banco publicou as elencadas a seguir, entre as 

quais tivemos acesso a algumas destas e as citamos por ordem cronológica de publicação: 

Early childlhood development programs in Latin America: toward definition of an investment 

strategy (MYERS, 1992); Early child development: investing in the future (YOUNG, 1996); 

Desenvolvimento inicial da criança: manual para usuários do website (BANCO MUNDIAL, 

1998); The benefits of early child development programs an economic analysis (GAAG; 

TAN, 1998); Early child development in Latin America and the Caribbean: list of projects 

with World Bank support (BANCO MUNDIAL, 1999); A global directory of early child 

development projects: supported by the World Bank (BANCO MUNDIAL, 2001); Como 

investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e a preparação de 

projetos de desenvolvimento da primeira infância (NAUDEAU et al., 2011); Intensificando o 

desenvolvimento da primeira infância: investindo na primeira infância com grandes retornos 

(DENBOBA et al., 2014a); Investing in young children: key interventions and principles to 

ensure all young children reach their full potential (DENBOBA et al., 2014b); Investing in 

young children: the SABER Systems approach (DENBOBA et al., 2014c); e, Investing in 

young children: a review of the World Bank’s recent experience (SAYE; WODON, 2014), 

retatados no Quadro 03.  
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Quadro 03: Publicações sobre Desenvolvimento da Primeira Infância (1992-2014) 
 

N. ANO AUTORES PUBLICAÇÕES INTERNACIONAIS 

01 1992 MYERS 
Early childlhood development programs in Latin America: toward 

definition of an investment strategy  

02 1996 YOUNG Early child development: investing in the future  

03 1998 BANCO MUNDIAL Desenvolvimento inicial da criança: manual para usuários do website  

04  1998 GAAG; TAN The benefits of early child development programs an economic analysis  

05 1999 BANCO MUNDIAL 
Early child development in Latin America and the Caribbean: list of 

projects with World Bank support  

06 2001 BANCO MUNDIAL  
A global directory of early child development projects: supported by the 

World Bank  

07 2011 NAUDEAU et al.  

Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de 

políticas e a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira 

infância  

08 2014a DENBOBA et al.  
Intensificando o desenvolvimento da primeira infância: investindo na 

primeira infância com grandes retornos  

09 2014b DENBOBA et al.  
Investing in young children: key interventions and principles to ensure all 

young children reach their full potential  

10 2014c DENBOBA et al.  Investing in young children: the SABER Systems approach  

11 2014 SAYE; WODON  
Investing in young children: a review of the World Bank’s recent 

experience  
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          O Banco publicou também dois relatórios referentes ao Brasil: Brasil desenvolvimento 

da primeira infância: foco sobre o impacto das pré-escolas (BANCO MUNDIAL, 2002a); e, 

Educação Infantil: programas para geração mais importante do Brasil (EVANS; KOSEC, 

2011), retratadas no Quadro 04.  

 

Quadro 04: Publicações sobre Desenvolvimento da Primeira Infância referentes ao Brasil 

(2002-2011) 

N. ANO AUTORES PUBLICAÇÕES: BRASIL  

01 2002a  BANCO MUNDIAL 
Brasil desenvolvimento da primeira infância: foco sobre o impacto das pré-

escolas  

02 2011 EVANS; KOSEC  Educação Infantil: programas para geração mais importante do Brasil  

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          Diante deste repertório documental e bibliográfico elaborado e/ou referendado pelo 

Banco Mundial, consideramos importante resgatar as palavras sábias e orientadoras de Fúlvia 

Rosemberg (2000) ao afirmar que pesquisar, conhecer, estudar, analisar, compreender e 
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divulgar as proposições políticas do Banco Mundial de educação, cuidado e desenvolvimento 

da “primeira infância” pode tornar-se uma ação política.  

 

Quando se consideram as organizações intergovernamentais como atores sociais, 

que contracenam com outros atores nacionais na arena de negociações das políticas 

sociais, conhecê-las, estudá-las, pesquisá-las e divulgar estas informações pode 

tornar-se uma ação política (ROSEMBERG, 2000, p. 66).  

 

          Mediante o exposto no processo de pesquisa deste Doutorado, nosso foco são as 

proposições do Banco Mundial de políticas multissetoriais e integradas de “Desenvolvimento 

da Primeira Infância” para os países em desenvolvimento, as quais envolvem ações 

interligadas como educação, saúde, nutrição, proteção social (proteção à criança e assistência 

social) e saneamento básico. É justamente sobre essa problemática que nos propomos realizar 

uma reflexão crítica, buscando compreender o processo de geração das políticas 

multissetoriais e integradas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” propostas pelo Banco 

para entender como este processo tem se configurado no Brasil. 

          A nossa questão central a ser respondida, ao longo da pesquisa, é: ao propor um 

conjunto de políticas de intervenções integradas e multissetoriais de educação, cuidado e 

desenvolvimento da “primeira infância”, quais os “pontos de entrada estratégicos de 

investimento” proposto pelo Banco Mundial para as políticas de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” e como estes têm se configurado no Brasil, a partir dos anos 1990?  

          A terminologia Pontos de entrada estratégicos de investimento em políticas de 

Desenvolvimento da Primeira Infância foi adotada na publicação Como investir na primeira 

infância: um guia para a discussão de políticas e a preparação de projetos de 

desenvolvimento da primeira infância (NAUDEAU et al., 2011) e a adotamos nesta 

investigação científica também, para analisarmos as propostas de intervenções, abordagens, 

modalidades, pontos de entrada múltiplos orientadas pelo Banco Mundial em seus 

documentos e publicações em estudo.                      

          Neste estudo desenvolvemos uma pesquisa documental e bibliográfica, buscando 

compreender as proposições do Banco Mundial de políticas de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância”. Propomos como referencial de análise o materialismo histórico e dialético enquanto 

postura ou concepção de mundo, enquanto método de análise de como se produzem os 

fenômenos sociais e de exposição da realidade e enquanto práxis transformadora. Assim como 

Gaudêncio Frigotto (2015), concordamos que “o método que busca desvelar o que está 

subjacente ao aparente dos fatos e das ações humanas, e que os constituem como o são, é o 

passo fundamental para uma ação consequente no plano da práxis para a sua alteração” 

(FRIGOTTO, 2015, p. 210). 
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          Ademais, os caminhos trilhados neste processo investigativo reportam às afirmativas de 

Karl Marx e Friedrich Engels (2002) quanto à produção do conhecimento, que deve caminhar 

na direção de desvendar as múltiplas determinações, que de modo algum são transparentes no 

fenômeno em estudo, tal como aparece na realidade. 

 
Em outras palavras, não partimos do que os homens dizem, imaginam e 

representam, tampouco do que eles são nas palavras, no pensamento, na imaginação, 

na representação dos outros, para depois se chegar aos homens de carne e osso; mas 

partimos dos homens em sua atividade real, é a partir de seu processo de vida real 

que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões 

ideológicas desse processo vital. [...]. 

Essa forma de considerar as coisas não é isenta de pressupostos. Ela parte das 

premissas reais e não as abandona por um instante sequer. Essas premissas são os 

homens, não os homens isolados e definidos de algum modo imaginário, mas 

envolvidos em seu processo de desenvolvimento real em determinadas condições, 

desenvolvimento esse empiricamente visível. Desde que se represente esse processo 

de atividade vital, a história deixa de ser uma coleção de fatos sem vida, tal como é 

para os empiristas, que são eles próprios também abstratos, ou a ação imaginária de 

sujeitos imaginários, tal como é para os idealistas.  

É aí que termina a especulação, é na vida real que começa portanto a ciência real, 

positiva, a análise da atividade prática, do processo, do desenvolvimento prático dos 

homens (MARX; ENGELS, 2002, p. 19-20). 

 

          Portanto, pensamos ser necessário perseguir nosso objeto de investigação científica 

como fenômeno em movimento e, portanto, em constante via de transformação, iniciando 

pelo real e pelo concreto, considerado como unidade da diversidade, síntese dos múltiplos 

determinantes (MARX, 2003). 

          Assim, é preciso atentar para os processos de constituição das relações – 

especificamente nesta pesquisa, as relações do Banco Mundial e as políticas para educação, 

cuidado e desenvolvimento da “primeira infância” – nas diferentes manifestações sociais, 

compreendendo da forma mais rigorosa possível os fatos que lhe servem de base, de ponto de 

partida, analisando as contradições, a historicidade e o movimento, a totalidade e a 

provisoriedade.  

 

Um dos grandes desafios colocados no campo da Psicologia e da Educação é a 

construção de novos olhares sobre o processo educativo e a infância, de modo a criar 

categorias de análise que permitam compreender a historicidade e o movimento de 

constituição e de manifestação aparente dos processos individuais e coletivos, 

explicitando a totalidade e provisoriedade das relações e práticas sociais.  

Nesse sentido, evidenciar a contradição entre aparência e a essência dos fenômenos 

e da realidade é princípio e condição essencial para superarmos a proposição de uma 

pesquisa que se assenta em processos fossilizados e que não consegue apreender a 

inversão da realidade que se estabelece no processo de representação sobre as 

relações de produção, as relações sociais e o próprio conhecimento (BARBOSA, 

2006b, p. 277-278; grifo da autora). 
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          Desse modo, segundo Barbosa (2006b, p. 278), a ciência não é uma simples réplica da 

realidade, mas está em processo de construção e “o método dialético pode nos conduzir a uma 

outra postura na pesquisa à medida que trata de explicar e não apenas descrever processos e 

fenômenos”. Nesta mesma direção, Octávio Ianni, ao discutir sobre o método dialético, 

destaca que este é um método de reflexão que possibilita “caminhar da aparência à essência, 

da parte ao todo, do singular ao universal, isso tudo em conjunto, levando em conta o modo 

de constituição, a maneira pela qual se constitui a realidade” (2011, p. 411). 

          O método dialético admite que sustentemos a construção de um dado conhecimento 

sobre nosso objeto de investigação na e pela práxis, isto é, buscando estabelecer uma unidade 

entre teoria (ou referências teóricas) e prática investigativa, tentando perceber e fomentar 

transformações e construir novas sínteses nos planos do conhecimento e da realidade 

histórica, conforme pontua Barbosa (2006a). 

          Referenciando-nos nesta perspectiva sobre o método dialético, optamos por 

desenvolver nossa pesquisa considerando o modelo de análise de contextos para compreensão 

das políticas educacionais discutido por Eneida Shiroma, Roselane Campos e Rosalba Garcia 

(2005, 2011). Este modelo abrange três contextos: contexto de influência, “onde a elaboração 

da política pública normalmente tem início e onde os discursos políticos são construídos”; 

contexto da produção de textos, que “incluem documentos oficiais que ‘representam’ a 

política, a narrativa que lhe dá suporte” e são “normalmente articulados à linguagem do 

público em geral”; e contexto da prática, que “refere-se à esfera da implementação” (2005, p. 

434).   

          Ao analisar as recomendações das Organizações Internacionais e as políticas 

implantadas pelos governos locais referentes às reformas educativas, Shiroma, Campos e 

Garcia (2011):  

 
convidam para a análise do processo de ‘produção das políticas’, ou conforme 

propõem Bowe, Ball e Gold (1992), a examinar mais detidamente os contextos ou 

‘arenas’ em que a política é produzida (contexto da influência e contexto da 

produção de textos), é implementada (contexto da prática), produz efeitos e gera 

estratégias (contexto dos resultados e das estratégias políticas). O referencial 

analítico proposto pelos autores mencionados possibilita uma leitura atenta das 

influências e determinações tanto em nível macro como em nível micro, não 

tomando essas duas dimensões constitutivas da dinâmica social como entidades 

isoladas mas, ao contrário, como inter-relacionadas e sócio-historicamente 

condicionadas (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2011, p. 222-223). 

 

          Referenciando-se nas contribuições e nas interlocuções estabelecidas ao longo do 

processo investigativo com diferentes teóricos envolvidos com as questões relacionadas à 

nossa pesquisa, aparecem destacados na presente exposição os estudos relacionados com 
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nosso referencial teórico, dentre estes Barbosa (1997, 1999, 2001, 2006a, 2007, 2008, 2011, 

2012); Coelho (2012); Fonseca (1995, 1997, 1998a, 1998b, 2000, 2001); Leher (1998, 1999); 

Marx (2003); Marx; Engels (2002); Mézaros (2005); Penn (2002); Pereira (2010a, 2010b, 

2014); Rosemberg (1989, 1992, 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b, 2003, 2010, 2015); 

Silva (1999, 2000, 2002, 2005, 2011, 2012a, 2012b), citados por ordem alfabética.  

          Tendo o método de exposição entendido como parte de organização do método de 

pesquisa, organizamos a exposição da nossa pesquisa, consubstanciado na afirmativa de 

Marx. 

 

É mister, sem dúvida, distinguir, formalmente, o método de exposição do método de 

pesquisa. A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de 

analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima 

que há entre elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever, 

adequadamente, o movimento real. Se isto se consegue, ficará espelhada, no plano 

ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode dar impressão de uma construção a 

priori (MARX, 2003, p. 28; grifo do autor). 

 

          Estruturamos nossa tese em três capítulos. No primeiro capítulo, intitulado A produção 

acadêmica e científica sobre o Banco Mundial e suas relações com a primeira infância, 

realizamos uma pesquisa denominada Estado da Arte sobre as políticas multissetoriais e 

integradas de educação, cuidado e desenvolvimento da “primeira infância” propostas pelo 

Banco Mundial, com o propósito de mapearmos as produções acadêmicas e científicas na 

área, possibilitando um olhar do que vem sendo produzido, observando a evolução das 

pesquisas, suas características, foco e as lacunas existentes.  

          No segundo capítulo, com o título O Banco Mundial e as políticas de Desenvolvimento 

da Primeira Infância, apresentamos os múltiplos aspectos da estrutura organizacional do 

Banco Mundial e as suas proposições políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” 

apoiadas em fontes documentais produzidas pela referida Organização Internacional sobre a 

temática em estudo, as quais foram formuladas para instruir o debate político com governos, 

parceiros de desenvolvimento e a sociedade civil dos países em desenvolvimento.  

          Diante do repertório documental e bibliográfico levantado (Quadros 1, 2 e 3) e visando 

melhor sistematizar a série de informações a serem doravante referidas, optamos por 

apresentar inicialmente os Documentos Setoriais de Educação (BANCO MUNDIAL, 1974, 

1980, 1995b, 2000a, 2005a, 2011a), e na sequência, os eventos realizados na área (BANCO 

MUNDIAL, 1996; YOUNG, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010) e as publicações 

referentes à temática em estudo (BANCO MUNDIAL, 1998; DENBOBA et al., 2014a; 

NAUDEAU et al., 2011. Optamos por expor as proposições do Banco Mundial retratadas nas 



34 
 

obras Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e a 

preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância (NAUDEAU et al., 2011) e 

Intensificando o desenvolvimento da primeira infância: investindo na primeira infância com 

grandes retornos (DENBOBA et al., 2014a), em função da atualidade das mesmas, pela 

consonância destas com as demais publicações e especialmente, porque foram formuladas 

para contribuir com a discussão com os decisores políticos e outros interessados na área. 

          No terceiro capítulo, intitulado Pontos de entrada estratégicos de investimento em 

políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância: políticas para ação do Banco Mundial no 

Brasil, analisamos os referidos pontos classificados em quatro eixos temáticos baseados em: 

Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na 

prontidão escolar; Programas domiciliares baseados na mudança de comportamento em 

relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais; Campanhas de comunicação/mídia 

destinadas a família com crianças pequenas sobre saúde infantil, nutrição e desenvolvimento 

global; e, Transferência condicionada de renda para famílias com crianças pequenas.  

          Ademais, analisamos as publicações relacionadas às políticas de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” referentes ao Brasil (Quadro 4), num diálogo com as produções estudados 

nesta investigação. Analisamos, da mesma maneira, como tem se configurado os Pontos de 

entrada estratégicos de investimento proposto pelo Banco Mundial para as políticas de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” no Brasil, a partir dos anos 1990.  

          Nas considerações finais buscamos apresentar a síntese das análises referentes às 

políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” propostas pelo Banco Mundial: os 

desafios e as possibilidades.    
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CAPÍTULO 1 

A PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA SOBRE O BANCO MUNDIAL E                          

SUAS RELAÇÕES COM A PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

 
Não há estrada real para a ciência, e só têm probabilidade de chegar 

a seus cimos luminosos aqueles que enfrentam a canseira para galgá-

los por veredas abruptas.  

                                                                                    Karl Marx (2003) 

 

 

           Nas últimas décadas, no Brasil e em outros países, observa-se um movimento de 

expansão nas diversas áreas do conhecimento de realização de programas, cursos, congressos, 

seminários, encontros. Observa-se, outrossim, um crescimento das pesquisas envolvendo os 

vários campos do conhecimento científico, proliferando a publicação de teses de doutorado, 

dissertações de mestrado, artigos de periódicos e estudos desenvolvidos em nível de pós-

graduação e em centros de pesquisa.   

         Este processo de intensificação de publicações científicas reúne e sistematiza 

informações que gera nos pesquisadores inquietações e questionamentos acerca dos temas 

mais pesquisados, das abordagens metodológicas empregadas, das contribuições e 

pertinências destas, das lacunas existentes, desencadeando a necessidade de um mapeamento 

do conhecimento produzido e o interesse por pesquisas do tipo Estado da Arte ou Estado do 

Conhecimento.    

          As pesquisas denominadas do tipo Estado da Arte ou Estado do Conhecimento 

significam uma importante contribuição na constituição do campo teórico de uma área do 

conhecimento, pois objetivam realizar o levantamento das produções acadêmicas e científicas 

sobre um determinado assunto, partindo das pesquisas realizadas nas áreas que envolvem a 

temática em estudo. Norma Ferreira (2002), ao analisar as pesquisas denominadas Estado da 

Arte afirma:  

 
Nos últimos quinze anos tem se produzido um conjunto significativo de pesquisas 

conhecidas pela denominação ‘estado da arte’ ou ‘estado do conhecimento’. 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de 

mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados 

e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições 

têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações 

em periódicos e comunicações em anais de congressos e seminários. também são 

reconhecidos por realizarem uma metodologia de caráter inventariante e descritivo 

da produção acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 
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categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no 

conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser realizado (FERREIRA, 2002, p. 

258). 

 

          Nesta mesma direção, Joana Romanowski e Romilda Ens (2006) destacam que 

pesquisas de caráter bibliográfico, que objetivam inventariar e sistematizar a produção do 

conhecimento em determinada área, contribuem para compreensão do estado atingido pelo 

conhecimento a respeito de um tema, analisando sua amplitude, tendências teóricas, vertentes 

metodológicas, enfoques e perspectivas. As pesquisadoras explicitam a diferença entre Estado 

da Arte e Estado do Conhecimento em relação à abrangência destes.  

 
Embora recentes, os estudos de ‘estado da arte’ que objetivam a sistematização da 

produção numa determinada área do conhecimento já se tornaram imprescindíveis 

para apreender a amplitude do que vem sendo produzido. Os estudos realizados a 

partir de uma sistematização de dados, denominada ‘estado da arte’, recebem esta 

denominação quando abrangem toda uma área do conhecimento, nos diferentes 

aspectos que geraram produções.  Por exemplo, para realizar um ‘estado da arte’ [...] 

não basta apenas estudar os resumos de dissertações e teses, são necessários estudos 

sobre as produções em congressos na área, estudos sobre as publicações em 

periódicos da área. O estudo que aborda apenas um setor das publicações sobre o 

tema estudado vem sendo denominado de ‘estado do conhecimento’ 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39-40). 

  

          Partindo de alguns estudos na área (BRASIL, 2001a; FERREIRA, 2002; 

ROMANOWSKI; ENS, 2006; SILVEIRA, 2015) realizamos uma pesquisa denominada 

Estado da Arte sobre políticas multissetoriais e integradas de educação, cuidado e 

desenvolvimento da “primeira infância” propostas pelo Banco Mundial aos países em 

desenvolvimento, com o propósito de mapearmos a produção do conhecimento na área, 

possibilitando uma visão do que vem sendo produzido, percebendo a evolução das pesquisas, 

suas características, focos e as lacunas existentes.  

           Este capítulo foi organizado em dois itens. No item A busca nos Bancos de Dados, 

abordamos: a escolha da temática; as escolhas metodológicas (período investigado, bases e 

portais de pesquisa, terminologia de busca); e o mapeamento das produções acadêmicas e 

científicas. No item Análise das produções acadêmicas e científicas mapeadas, analisamos a 

tese, as dissertações e os artigos de periódicos selecionados, utilizando excertos destas, 

evidenciando as políticas do Banco Mundial de “Desenvolvimento da Primeira Infância”. 

 

1.1 A busca nos Bancos de Dados  

 

Escolhas metodológicas 
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          Uma das escolhas metodológicas abrange o período investigado, decidindo pela análise 

temporal de 1990 a 2015. A década de 1990 é significativa por vários motivos. No tocante ao 

Banco Mundial, observa-se que ao longo de sua atuação, desde sua criação em 1944 até 2015, 

este elaborou sete Documentos Setoriais de Educação publicados nos anos de 1971, 1974, 

1980, 1995, 2000, 2005 e 2011. Em nossa pesquisa não tivemos acesso ao documento 

publicado em 1971, apesar de nossas insistentes buscas.  

         Nos documentos publicados em 1974 e 1980 o Banco propôs intervenções de saúde, de 

nutrição, de formação de pais e adultos sobre alimentação e economia domésticas, de 

alimentação adequada para gestantes e seus filhos. Nos documentos de 1995, 2000, 2005 e 

2011, o Banco propôs programas integrados envolvendo as áreas de educação, saúde, 

nutrição, proteção social e saneamento básico dirigidos as crianças menores de sete anos de 

idade e suas famílias denominados “Desenvolvimento da Primeira Infância”.  

          Cabe destacar que, Roberto Myers comenta na publicação intitulada Early childlhood 

development programs in Latin America: toward definition of an investment strategy (1992) o 

interesse do Banco Mundial, desde 1985, e das instituições internacionais, a partir de 1986, 

pela educação, cuidado e desenvolvimento da “primeira infância”. Myers (1992) enfatiza a 

importância de três eventos internacionais – ocorridos no período em estudo – que deram 

visibilidade às crianças no cenário global: a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 

novembro de 1989; a Conferência Mundial de Educação para Todos, em março de 1990; e a 

Cúpula Mundial da Criança, em setembro de 1990.               

          Vale ressaltar que, Myers foi Coordenador da Secretaria do Grupo Consultivo de 

Cuidado e Desenvolvimento da Primeira Infância e seu estudo compôs parte da pesquisa de 

identificação de estratégias de investimento na educação primária da região da América 

Latina e do Caribe, desenvolvida pelo Departamento Técnico da Divisão de Recursos 

Humanos do Banco Mundial, desta região (MYERS, 1992). 

          Em relação à Conferência Mundial de Educação para Todos, ocorrida em Jomtien, 

Tailândia, em 1990, é considerada um evento significativo no financiamento do Banco 

Mundial para o setor educacional, já que as proposições presentes em seu documento 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem constituiem-se um marco no campo educativo. O slogan educação para todos 

articulou-se à conjutura política e econômica que marcou a citada década, diante dos 

reordenamentos internacionais do capital. Além disso, as mudanças nas estruturas políticas, 

econômicas, sociais e educacionais dos países em desenvolvimento, especialmente na região 

da América Latina e do Caribe, causaram impactos, transformaram e redesenharam o campo 
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educativo por meio de reformas educacionais vinculadas aos processos de reestruturação das 

economias nacionais (EVANGELISTA; TRICHES, 2014; SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 

2005, 2011; SHIROMA; SANTOS, 2014; SILVA JÚNIOR, 2002; TORRES, 2000, 2001, 

2006).              

          No contexto internacional, Shiroma, Campos e Garcia (2005, 2011) chamam a atenção 

para as prescrições presentes em documentos elaborados, referendados e divulgados pelas 

Organizações Internacionais como parâmetros para Educação.  

 

As reformas educacionais desencadeadas nos Estados Unidos e Inglaterra com a 

publicação dos relatórios The Paideia Proposal (ADLER, 1982) e A Nation at Risk 

(1983) forneceram as bases para a avalanche de reformas verificadas em vários 

países nas últimas décadas (APPLE, 1995). Nessa empreitada, tiveram marcada 

influência os organismos multilaterais como Banco Mundial (BM), Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), entre outros, que por meio de seus 

documentos não apenas prescreviam as orientações a serem adotadas, mas também 

produziam o discurso ‘justificador’ das reformas que, preparadas em outros 

contextos, necessitavam erigir consensos locais para sua implementação. Tais 

agências produziram a reforma e exportaram também a tecnologia de fazer reformas. 

De acordo com os próprios documentos, a década de 1990 foi a de formulação da 

primeira geração de reformas, agora é tempo de implementá-las (SHIROMA; 

CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 430; grifos das autoras).   

 

          Em 1996 o Banco Mundial organizou a primeira conferência global, em Atlanta, 

Geórgia. O evento constituiu uma das suas estratégias de disseminação das orientações 

conceituais, das proposições políticas e do conhecimento formulado por sua equipe de 

profissionais – tendo por temática Desenvolvimento Inicial da Criança: Investindo no Futuro, 

na qual participaram representantes de governos, instituições acadêmicas, organizações não 

governamentais, Organizações Internacionais. A conferência reconheceu a importância e o 

efeito sinérgico de um desenvolvimento físico, cognitivo e emocional sadios, definindo uma 

lista de necessidades básicas para o crescimento da criança. Reafirmou também a importância 

da promoção de um compromisso mundial com os direitos da criança e com a satisfação de 

suas necessidades de desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 1996, 1998).  

          No que concerne ao Brasil, observamos que a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, e da legislação nacional 

em nível federal, estadual, distrital e municipal, mudanças significativas vêm sendo 

introduzidas nas áreas de proteção integral à infância. Este campo tem avançado nos últimos 

anos, do ponto de vista conceitual, político, legislativo, social e das práticas, ocorrendo uma 

transformação tanto no âmbito do conhecimento sobre a infância, das crianças, dos processos 

de organização, gestão e formação dos profissionais, como da expansão quantitativa e da 
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proposta de melhoria progressiva da qualidade do trabalho e dos serviços oferecidos às 

crianças menores de sete anos de idade.    

          Verificamos que as novas proposições legais enfatizam, entre vários aspectos, que “são 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados” (BRASIL, 2008, p. 20), 

na forma da Constituição Federal de 1988, no seu Artigo 6º. Ademais, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, de 1990, que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, e 

pontua no Artigo 15 que a “criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de 

direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis” (BRASIL, 2007, p. 

25).       

          No que diz respeito aos direitos da criança, é significativo resgatar que, apesar de a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, promulgada pela Organização das Nações 

Unidas em 1959, ser um marco no reconhecimento da infância como sujeito de direitos, no 

Brasil essa questão foi legislada com a Constituição Federal de 1988 e com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990. Conforme ressalta Maria Luiza Marcilio “pela primeira 

vez em nossa história, seguindo a tendência já instaurada em outros países ditos avançados, as 

crianças deixam de ser objeto e passam a ser sujeitos de Direito”, em consonância com o 

Artigo 227 da Constituição Federal de 1988 (1998, p. 228, grifo da autora). 

          A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, assinada pelo governo 

brasileiro em 26 de janeiro de 1990 e aprovada pelo Decreto nº 99.710/1990, por sua vez, 

colocou o país afinado com os avanços internacionais referentes à proteção integral à criança. 

          Outras mudanças ocorridas na legislação brasileira também contribuíram na ampliação 

do sistema de proteção social à infância na última década do século XX, entre as quais: a Lei 

do Sistema Único de Saúde, Lei 8.080/1990, que estabeleceu que a saúde é um direito do ser 

humano e dever do Estado, tendo como fatores determinantes e condicionantes a alimentação, 

a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o 

transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais; a Lei Orgânica da Assistência 

Social, Lei 8.742/1993, que definiu a assistência social como direito do cidadão e dever do 

Estado e teve por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 

velhice, e o amparo às crianças e adolescentes carentes; a Lei 8.642/1993, que instituiu o 

Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, com a finalidade de 

integrar e articular ações de apoio às crianças – inclusive atenção integral à criança de zero a 
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seis anos de idade – e aos adolescentes; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei 9.394/1996, que definiu a Educação Infantil como um direito da criança e dever 

do Estado; o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 10.172/2001, que estabeleceu 

diretrizes, objetivos e metas, por um período de dez anos, para as políticas educacionais, em 

todos os níveis e modalidades de ensino.  

          Recentemente foi aprovada a Lei 13.257/2016, que dispõe sobre as Políticas Públicas 

para a Primeira Infância, a qual estabeleceu os “princípios e diretrizes para formulação e 

implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à 

relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do 

ser humano” (BRASIL, 2016, p. 1). 

          Em relação à “primeira infância”, observamos que o debate mais sistemático das 

proposições legais, das políticas sociais, assistências, educacionais e de proteção jurídico-

social tem, reconhecidamente, uma dinâmica ampla e reflete um conjunto de prismas políticos 

e de interesses de diferentes grupos e instituições, inclusive marcando um período fértil no 

campo da pesquisa acerca da educação, do cuidado, do desenvolvimento e da proteção às 

crianças menores de sete anos de idade. Na análise da Educação Infantil precisamos 

considerar:  

 
esse contexto de embates político-ideológicos na constituição de uma educação 

pública, laica, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. Entende-se por 

educação de qualidade socialmente referenciada aquela que tem por eixo o caráter 

emancipatório dos sujeitos histórico-sociais e que considera as diferentes condições 

concretas de existência desses sujeitos, voltando-se à formação omnilateral, 

objetivando a superação das desigualdades individuais e de classe e da 

desvalorização cultural (BARBOSA et al., 2014, p. 509). 

 

          Deste modo, compreender a realidade exige de nós ir além do particular em que as 

intenções e interesses se expressam. Por isso, concordamos com Barbosa ao afirmar que “a 

educação da infância deve ser, cada vez mais, objeto de investigação de múltiplos olhares, de 

profissionais com formação em diferentes áreas acadêmicas capazes de trabalhar em zonas de 

fronteira do conhecimento, conforme exige o método dialético” (BARBOSA, 2006b, p. 286).   

          Com relação ao levantamento bibliográfico, um dos elementos de delimitação da 

pesquisa foi a seleção da produção científica resultante das investigações desenvolvidas no 

âmbito das Universidades, especialmente, em Programas de Pós-Graduação. Esta escolha foi 

realizada em função do reconhecimento e da legitimidade social do papel histórico da 

Universidade na busca, na descoberta e na invenção do conhecimento. Nas palavras de José 

Dias Sobrinho: 
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A universidade tem sido, através dos tempos, o mais importante espaço produtor do 

domínio técnico do homem sobre a natureza e, o que é ainda mais valioso, da 

consciência que o homem tem dessas transformações. Se o mundo moderno, em 

grande parte resultou das revoluções educativa, industrial e democrática, então, com 

certeza, deveu muito às operações de construção e transmissão dos conhecimentos 

de alto nível, à docência e à investigação a que a universidade se dedica de forma 

ampliada e sistemática. [...]. Ao longo dos nove séculos de sua história, a 

universidade tem formado inteligências e personalidades, produzido conhecimentos 

e técnicas, desenvolvido os instrumentos e artefatos que impulsionam as fábricas e 

tem sido a instância crítica e criativa da cidadania e da vida democrática. Em outras 

palavras, a universidade tem sido a instituição da sociedade dedicada a desenvolver, 

em seus espaços e em seus processos a formação dos sujeitos sociais em suas mais 

completas dimensões. Ela é um espaço em que os sujeitos sociais se formam e se 

constituem por intermédio de suas ações e experiências com o saber e com os outros 

(DIAS SOBRINHO, 2005, p. 30-31). 

 

          Neste sentido, a universidade como instituição social, científica, cultural e educativa 

secular voltada à formação de seres sociais reflexivos, críticos, criativos, à construção do 

conhecimento e ao desenvolvimento da civilização, tem acompanhado as transformações 

sociais, culturais, econômicas, políticas e tecnológicas contribuindo significativamente na 

produção do conhecimento científico, apesar de não ser o único lócus de investigação neste 

campo.  

          Por isso, além das pesquisas desenvolvidas no âmbito dos Programas de Pós-Gradução 

presentes nas teses e dissertações, selecionamos outras fontes de pesquisa como artigos de 

periódicos e trabalhos completos apresentados nas Reuniões Científicas Nacionais da 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. 

          Outra escolha metodológica diz respeito a seleção das bases e portais adequados ao 

objeto de pesquisa. Optamos pela busca por vários portais e bases de trabalhos acadêmicos e 

periódicos de abrangência nacional, características e vinculações diferenciadas. A pesquisa foi 

desenvolvida nas bases/portais: 

 Portal de Teses e Dissertações da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES); 

 Banco de Teses do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), no sistema Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); 

 Portal de Periódicos Scielo; 

 Banco de Dados do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância em Diferentes 

Contextos (NEPIEC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), que compõe o Projeto 

de Pesquisa Políticas Públicas e Educação da Infância em Goiás: história, 

concepções, projetos e práticas; 

 Portal da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPEd). 
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        Em referência à terminologia de busca nas bases e portais selecionados – outra escolha 

metodológica –, inicialmente, buscamos pesquisar a existência de uma Lista de Descritores ou 

Terminologias de Assuntos que contemplasse a temática de nossa investigação, com o auxílio 

das bibliotecárias do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Goiás. No entanto, 

não encontramos no referido Sistema nenhuma Lista de Descritores ou Terminologias de 

Assuntos que contemplasse a temática de nossa investigação. Por isso, optamos pela busca em 

bases de dados por palavras-chave, possibilitando o levantamento de um maior número de 

trabalhos científicos.  

         Diante disso, é significativo questionarmos: por que o uso de palavras-chave e não 

descritores no levantamento bibliográfico? Os descritores são vocabulários estruturados 

hierarquicamente que funcionam “como mapas guiando os usuários até a informação”, 

possibilitando ao “pesquisador recuperar a informação com o termo exato utilizado para 

descrever o conteúdo daquele documento científico”, segundo Brandau, Monteiro e Barile 

(2005, p. 7). As palavras-chave, ao contrário, não obedecem a nenhuma estrutura hierárquica, 

são retiradas de textos de linguagem livre, selecionadas pelo pesquisador aleatoriamente 

segundo sua pesquisa. A palavra-chave é um recurso disponível que o pesquisador pode 

utilizar para acessar a informação desejada com mais seletividade e rapidez, no entanto, 

Aquino e Aquino (2013) concordam com Brandau, Monteiro e Barile (2005) que não há uma 

uniformização entre as revistas científicas, por exemplo, em relação à forma de escrita a ser 

adotada na definição das palavras-chave, diferentemente dos descritores. 

          Consequentemente, a escolha correta dos descritores possibilita uma adequada busca da 

literatura, o que nem sempre ocorre com o uso de palavras-chave. Nesta perspectiva, para 

Brandau, Monteiro e Barile (2005), por exemplo, é importante que os pesquisadores na área 

da saúde consultem os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) ou o Medical Subject 

Headings (MeSH) selecionando os termos que melhor reflitam seu campo de pesquisa, tanto 

no momento de elaboração dos trabalhos científicos quanto no momento de busca nas bases e 

portais de interesse. O que, infelizmente, nem todas as áreas de conhecimento podem realizar 

devido à ausência de banco de dados de descritores estruturados e atualizados periodicamente, 

como o DeCS e o MeSH (BELLO; PIZZANI; HAYASHI, 2010; BRANDAU; MONTEIRO; 

BARILE, 2005). Além de que, no Brasil, de acordo com os autores citados, a prática de 

realizar pesquisas em bases de dados é pouco utilizada, gerando uma grande dispersão em 

cada área do conhecimento. 

          Diante deste contexto investigativo e partindo dos estudos de Marquez (2006), das 

pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em 
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Diferentes Contextos (NEPIEC), da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Goiás, do qual somos integrantes, da leitura de documentos e publicações do Banco Mundial 

(1995b, 1996, 1998, 2000a, 2002a, 2005a, 2011a, 2014) e da UNESCO (2005, 2007), de um 

levantamento de descritores no Portal de Periódicos CAPES e das orientações de Fúlvia 

Rosemberg (2000) em relação ao estudo das Organizações Internacionais, definimos uma lista 

de palavras-chave.  

          De acordo com Rosemberg: 

 
Ora, entender as articulações entre políticas educacionais e organizações 

internacionais é uma tarefa complexa porque, no caso do Brasil e dos países em 

desenvolvimento, ela envolve três recortes temáticos que                                                  

carregam vários campos disciplinares correlatos: 

. o primeiro é o próprio tema das organizações internacionais como instituições 

sociais; 

. o segundo é o campo de estudos do desenvolvimento econômico e social, 

profundamente imbricado nas orientações e ações das organizações multilaterais 

para os países subdesenvolvidos; 

. o terceiro é o campo de conhecimentos setoriais – educação, saúde, ecologia, 

população, trabalho, segurança etc. – recortado por temas transversais, tais como 

gênero, infância, raça/etnia, pobreza, direitos humanos etc., focalizados na 

elaboração de pautas políticas setoriais (ROSEMBERG, 2000, p. 66). 

 

          Com relação à terminologia de busca nas bases e portais selecionados, a construção do 

quadro de palavras-chave foi desenvolvida considerando a centralidade das políticas das 

Organizações Internacionais para a educação, cuidado e desenvolvimento das crianças 

menores de sete anos de idade.  

          Elaboramos duas listas de palavras-chave com o intuito de realizarmos o cruzamento 

das palavras-chave da Lista 1 com as da Lista 2, identificando as produções acadêmico-

científicas que dialogavam tanto com o repertório das Organizações Internacionais como com 

o repertório da educação, cuidado e desenvolvimento das crianças de zero até seis anos de 

idade, isto é, pesquisas cujo título, resumo e corpo do texto contemplassem a presença de 

ambas as listas. 

          Na formulação do quadro de palavras-chave selecionamos as Organizações 

Internacionais em estudo, no caso, Banco Mundial e Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (Palavras-chave 1), inclusive por se referirem à mesma instituição.             

          Na Lista de palavras-chave 2 contemplamos as diversas nomenclaturas referentes às 

políticas de proteção integral às crianças menores de sete anos de idade, tanto referentes às 

Organizações Internacionais como em relação a nomenclatura nacional, almejando uma 

adequada busca da literatura na área de conhecimento em estudo, em um total de 30 palavras-

chave, conforme o Quadro 05. 
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Quadro 05: Listagem de palavras-chave utilizadas no cruzamento 

 

PALAVRAS-CHAVE 1 

Banco Mundial  

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

  

 

 

PALAVRAS-CHAVE 2 

Primeira infância 

Desenvolvimento da primeira infância 

Políticas de desenvolvimento da primeira infância 

Programas de desenvolvimento da primeira infância 

Educação e cuidado na primeira infância 

Cuidado e educação na primeira infância 

Cuidados e desenvolvimento da primeira infância 

Educação para a primeira infância 

Cuidados para a primeira infância 

Atenção e educação da primeira infância 

Políticas para a primeira infância 

Políticas para a infância 

Políticas de Educação Infantil 

Políticas de assistência social à criança 

Políticas de saúde infantil 

Políticas de proteção à criança 

Documentos Setoriais de Educação 

Educação  

Educação Infantil 

Educação Infantil creche 

Educação Infantil pré-escola 

Educação creche 

Educação pré-escolar 

Educação de crianças pequenas 

Educação de crianças menores de sete anos de idade 

Creche 

Pré-escola  

Pré-escolar 

Crianças pequenas 

Crianças menores de sete anos de idade 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

           

          No que diz respeito à nomenclatura adotada pelas Organizações Internacionais, a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura na sua publicação 

Políticas para a primeira infância: notas sobre as experiências internacionais (2005) destaca 

a diversidade de termos utilizados na área, envolvendo variações ou recombinações dos três 

conceitos básicos: cuidado, desenvolvimento e educação para a “primeira infância”, período 

que abrange desde o nascimento até a entrada da criança no Ensino Fundamental, também 
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designado como Ensino Primário, Ensino Elementar ou Ensino Básico, que ocorre por volta 

dos seis a oito anos de idade, de acordo com a legislação de cada país.  

 
A área da Primeira Infância é conhecida por diversos nomes, tanto entre países 

quanto dentro de um mesmo país, uma vez que as diferentes partes interessadas 

usam referenciais diversos. Nem mesmo os organismos internacionais empregam 

um termo escolhido de comum acordo, o que provoca debates quanto a qual termo 

usar, sempre que um documento é redigido conjuntamente por mais de uma 

instituição. Os pesquisadores vêm tentando unificar a área sob uma mesma 

denominação, mas ainda sem sucesso. 

O ‘ensino primário’ também é designado por diferentes nomes (ele é chamado de 

ensino elementar ou básico), mas, ao contrário do que ocorre com o termo Primeira 

Infância, há uma compreensão relativamente consensual quanto ao que ele se refere 

e às maneiras de praticá-lo. Os termos associados à Primeira Infância vão além de 

simples rótulos: eles implicam diferenças em termos dos objetivos, das práticas 

pedagógicas e das modalidades de prestação desses serviços, sem falar nas grandes 

disparidades de situação social e econômica das equipes de profissionais em 

questão. A diversidade de termos é tão ampla, que, muitas vezes, a própria 

identidade da Primeira Infância como disciplina distinta é questionada 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA 

E A CULTURA, 2005, p. 11-12). 

           

         Dentre as terminologias comumente usadas, segundo a publicação da UNESCO (2005) 

destacam: Primeira Infância, Educação para a Primeira Infância, Cuidado e Educação na 

Primeira Infância, Educação e Cuidado na Primeira Infância, Cuidados para a Primeira 

Infância, Educação para a Primeira Infância, Desenvolvimento da Primeira Infância, 

Cuidados e Desenvolvimento da Primeira Infância, Cuidados para o Desenvolvimento da 

Primeira Infância, Atenção e Educação da Primeira Infância.  

          De acordo com a UNESCO, dada “a natureza multifacetada da primeira infância, a 

existência de diversas denominações talvez seja inevitável” (2005, p. 14). Por exemplo, numa 

perspectiva educacional, na qual o aprendizado é o tema de importância central, alguns termos 

são destacados: Educação para a Primeira Infância, Cuidado e Educação na Primeira 

Infância, Educação e Cuidado na Primeira Infância.  

        Em relação ao termo Cuidados para a Primeira Infância, este tende a ser associado, nos 

países em desenvolvimento, à saúde, nutrição, higiene e assistência social para as crianças 

carentes ou deficientes, sem o componente educacional. Enquanto, segundo a UNESCO, nos 

países desenvolvidos, “frequentemente são entendidos como um serviço social prestado às 

mães que trabalham e têm filhos pequenos” (2005, p. 12). 

          Outro termo cunhado pelas Organizações Internacionais e que vem ganhando 

popularidade é Desenvolvimento da Primeira Infância.  

 
Ele dá ênfase a um enfoque holístico, voltado para o desenvolvimento físico, 

emocional, social e cognitivo da criança. Embora sua amplitude o torne de difícil 

definição, e apesar de ele colocar o foco na criança, e não no agente social ou no 
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processo de cuidado ou educação, o ECD [Early Childhood Development- 

Desenvolvimento da Primeira Infância] vem ganhando terreno como um dos termos 

mais genéricos para designar essa área. Uma variante comum desse termo é 

Cuidados e Desenvolvimento da Primeira Infância (Early Childhood Care and 

Development – ECCD), que também tenta reintegrar num mesmo conceito os 

cuidados, por um lado, e o desenvolvimento/educação, por outro. Há ainda uma 

outra variante, os Cuidados para o Desenvolvimento da Primeira Infância, que dá 

ênfase aos cuidados que afetam o desenvolvimento e o aprendizado 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA 

E A CULTURA, 2005, p. 12-13). 

 

         Cabe ressaltar que, dentre estas terminologias, a UNESCO, em seu Relatório de 

monitoramento global de Educação para Todos referente ao ano de 2007, intitulado Bases 

sólidas: Educação e cuidado na primeira infância, adota o termo Cuidados e Educação na 

Primeira Infância.  No documento, são analisados os progressos das políticas e dos programas 

na área, orientados nos documentos internacionais – Declaração Mundial de Educação para 

Todos (1990) e no Marco para Ação de Dacar (2000) –, numa abordagem holística, utilizando 

a seguinte definição: 

 

Programas de Cuidados e Educação na Primeira Infância [CEPI] apóiam a 

sobrevivência, o crescimento, o desenvolvimento e a aprendizagem – inclusive 

saúde, nutrição e higiene, assim como desenvolvimento social, físico e emocional –, 

desde o nascimento até o ingresso no ensino fundamental [ocorre geralmente por 

volta dos seis a oito anos de idade, de acordo com cada país] em ambientes formais, 

informais e não-formais. Frequentemente, são fornecidos por uma mistura de 

instituições governamentais, organizações não governamentais, provedores privados, 

comunidades e famílias. Programas de CEPI representam um continuum de arranjos 

interconectados que envolvem diversos atores: família, amigos, vizinhos; creches 

familiares para um grupo de crianças na casa de um provedor; programas baseados 

em centros; turmas/programas em escolas; e programas para pais.  

As políticas e o provimento de CEPI variam de acordo com a idade e o 

desenvolvimento da criança e podem ser organizados em arranjos formais, não- 

formais, informais. O escopo amplo e holístico de programas de CEPI é identificado 

nos objetivos de políticas associadas a eles em todo o mundo: 

. provimento de  cuidados de saúde, imunização, alimentação e nutrição; 

. apoio aos pais ‘de primeira viagem’ por meio do compartilhamento de informações 

e de educação; 

. criação de um ambiente seguro para que as crianças pequenas brinquem e se 

socializem com seus pares; 

. compensação por condições desfavoráveis e fortalecimento da resistência de 

crianças vulneráveis;  

. promoção de ‘prontidão escolar’ e preparação para o ensino fundamental; 

. provimento de cuidados de acompanhamento para crianças cujos pais e outros 

familiares trabalham fora de casa; 

. fortalecimento de coesão comunitária e social (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 2007, p. 16-17; 

grifo da autora). 

           

          Embora haja diferenças entre as terminologias utilizadas pelas diversas Organizações 

Internacionais segundo análise citada da UNESCO (2005, p. 11), podemos notar que também 
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ocorrem divergências em uma mesma agência. Apesar da UNESCO adotar o termo Cuidados 

e Educação na Primeira Infância em seu Relatório de monitoramento global de Educação 

para Todos (2007), o mesmo não ocorreu em outro documento da Organização Internacional, 

exemplificando a afirmativa anterior acerca do emprego dos termos relacionados à “primeira 

infância”. No documento conceitual da primeira Conferência Mundial sobre Atenção e 

Educação da Primeira Infância: construir a riqueza das nações, realizado em Moscou, em 

setembro de 2010, promovido pela UNESCO e pela Federação da Rússia, foi adotado o termo 

Atenção e Educação da Primeira Infância, baseado inclusive na definição do conceito 

Cuidados e Educação na Primeira Infância citado anteriormente. 

 

?QUÉ ES LA AEPI? 

Existen diversas definiciones de la AEPI [Atención y Educación de la Primera 

Infancia]. En este documento se há optado por el enfoque holístico. Los servicios y 

programas de AEPI contribuyen a la supervivência, el crecimiento, el desarrollo y el 

aprendizaje de los niños, incluídas la salud, la nutrición y la higiene, asi como al 

desarrollo cognitivo, social, afectivo y físico, desde el nacimiento hasta el ingreso en 

la enseñanza primaria en estructuras formales, informales o no formales. Esos 

servicios y programas abarcan diversos dispositivos, desde los programas destinados 

a los padres hasta las guarderías comunitarias o familiares, los servicios de atención 

en centros institucionales y la enseñanza preescolar que se imparte frecuentemente 

en las escuelas (UNESCO, 2007). La AEPI incluye medidas integrales de apoyo a 

las familias, por ejemplo salud materna e infantil, aportes de suplementos de 

micronutrientes, apoyo psicossocial a las familias, programas de promoción de la 

seguridad alimentaria de las familias por nacimiento de los hijos y prestaciones de 

infancia.  
La primera infancia es una edad delicada que se caracteriza por la rapidez de la 

evolución física, cognitiva, linguística, social y afectiva. El desarrollo cerebral es 

importante y decisivo antes de los 7 años y especialmente durante los tres primeiros 

años de vida, cuando se forman  (o no) conexiones neuronales importantes. Los 

primeros años determinan pautas de salud, aprendizaje y comportamiento que 

pueden durar toda la vida (Martin et al., 2000; Malenka et al., 1999; Hensch, 2005; 

Mustard, 2002). Durante los primeros años de vida el desarrollo es considerable. En 

condiciones propicias se sentarán sólidas bases para el desarrollo y el aprendizaje 

fructuosos del niño. Ahora bien, los niños pequeños son muy vulnerables: una 

atención insuficiente, las privaciones, la malnutrición, la falta de cuidados y la 

violencia afectan y dañan al niño, irreparablemente en muchos casos (Shonkoff y 

Philips, 2000; Mustard, 2002; Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de 

Harvard, 2007) (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 

EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 2010, p. 2). 

 

           É importante destacar três definições presentes – educação infantil, educação informal 

e educação não-formal – nas propostas de políticas de educação, cuidado e desenvolvimento 

da “primeira infância” adotadas pela UNESCO (2005, 2007, 2010) em suas publicações e 

citadas pelas Organizações Internacionais, inclusive pelo Banco Mundial.  

 
Educação infantil (ISCED nível 0). Programas no estágio inicial de instrução 

organizada, desenvolvidos principalmente para introduzir crianças de pouca idade – 

geralmente a partir de três anos de idade – ao ambiente escolar semelhante de casa, 

constituindo-se uma ponte entre o lar e a escola. Recebendo denominações diversas 
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– como educação infantil, creche, educação pré-escolar, jardim da infância ou 

educação da primeira infância –, esses programas constituem o componente mais 

formal de CEPI [Cuidados e Educação na Primeira Infância]. Após a conclusão 

desses programas, as crianças continuam sua educação no ISCED1 (ciclo inicial do 

ensino fundamental) [Padrão Internacional de Classificação para  Educação]. [...]. 

Educação informal. Aprendizagem que ocorre na vida cotidiana sem objetivos 

claramente estabelecidos. A expressão refere-se a um processo que ocorre ao longo 

da vida, por meio do qual todos os indivíduos adquirem atitudes, valores, 

habilidades e conhecimentos a partir de experiências diárias e de influências e 

recuros educacionais presentes em seu ambiente – por exemplo, por meio de família 

e vizinhos, trabalho e lazer, universo de trabalho, bibliotecas, meios de 

comunicação. [...]. 

Educação não-formal. Atividades de aprendizagem tipicamente organizadas fora 

do sistema educacional formal. A expressão é geralmente comparada com educação 

formal e educação informal. Em diferentes contextos, a educação não-formal cobre 

atividades educacionais que visam alfabetização de adultos, educação básica para 

crianças e jovens que não frequentam a escola, habilidades para a vida, habilidades 

de trabalho e cultura geral. Essas atividades geralmente têm objetivos de 

aprendizagem claros, porém variam em duração, na atribuição de certificados pela 

aquisição da aprendizagem e na estrutura organizacional (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A CULTURA, 2007, p. 

370-371; grifo da autora). 

 

        Segundo a UNESCO, a questão dos termos utilizados referentes às políticas de educação, 

cuidado e desenvolvimento da “primeira infância” não é puramente conceitual, nem se 

restringe às discussões teóricas sobre o desenvolvimento infantil, mas está vinculada às 

responsabilidades das instituições e às atribuições das partes envolvidas, “que não podem ser 

tratadas de forma eficaz sem uma clara postura política com relação às questões da Primeira 

Infância” (2005, p. 16). 

          Atentando-se ao Banco Mundial, este adota algumas das terminologias citadas pela 

UNESCO (2005, 2007) como Cuidado e Desenvolvimento da Primeira Infância, 

Desenvolvimento da Primeira Infância, Cuidado e Educação na Primeira Infância, entre 

outras citadas em seus documentos e publicações (1995b, 1996, 1998, 2000a, 2002a, 2005a, 

2011a, 2014).  

          O termo mais citado pelo Banco é Desenvolvimento da Primeira Infância e está 

presente em vários títulos de suas publicações, por exemplo, nesta Como investir na primeira 

infância: um guia para a discussão de políticas e a preparação de projetos de 

desenvolvimento da primeira infância, a qual afirma: 

 
Embora várias definições de desenvolvimento na primeira infância (DPI) tenham 

sido propostas, neste documento o DPI se refere ao crescimento e desenvolvimento 

inicial da criança desde a gravidez de uma mulher até o ingresso da criança à escola 

primária. As intervenções DPI [Desenvolvimento da Primeira Infância], portanto, 

incluem serviços para mulheres grávidas e lactantes, bem como as crianças pequenas 

e suas famílias. Estes serviços são destinados a abordar a saúde, necessidades 

nutricionais, socioemocionais, cognitivas e linguísticas, durante este período. Eles 

são essenciais porque os primeiros anos de vida de uma criança constituem a base 

para a aprendizagem futura, boa saúde e bem-estar, bem como a capacidade da 
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criança para trabalhar bem como os demais na vida adulta (DENBOBA et al., 2014a, 

p. 1). 

 

            Em outra publicação intitulada Brasil desenvolvimento da primeira infância: foco 

sobre o impacto das pré-escolas o Banco Mundial apresenta a definição do termo.  

 
O termo ‘desenvolvimento da primeira infância’ inclui serviços devotados ao 

crescimento físico e intelectual de crianças em seus primeiros anos de vida (de 0 a 6 

anos). Estes serviços incluem creches, pré-escolas, visitas domiciliares por 

profissionais treinados, serviços de saúde e nutrição e educação dos pais. 
Intervenções importantes no início da vida são vistas como pequenos investimentos 

que geram altos retornos no bem-estar físico, mental e econômico durante a vida da 

criança e do adulto (BANCO MUNDIAL, 2002a, p. viii; grifo nosso).  

 

          No relatório intitulado Educação Infantil: programas para geração mais importante do 

Brasil (EVANS; KOSEC, 2011), os pesquisadores do Banco apresentam a definição tanto de 

Desenvolvimento da Primeira Infância como de Educação Infantil. 

 

Neste relatório, Desenvolvimento da Primeira Infância se refere a todas as atividades 

destinadas a promover o desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental 

em crianças com idade entre zero e seis anos. A Educação Infantil refere-se 

especificamente às atividades do Desenvolvimento da Primeira Infância sob a tutela 

do Ministério da Educação. Assim, creches e pré-escolas são parte da Educação 

Infantil, enquanto que a nutrição infantil e cuidados de saúde prestados em uma 

clínica fazem parte do Desenvolvimento da Primeira Infância (EVANS; KOSEC, 

2011, p.1).   
 

           Por fim, adotamos também a terminologia Documentos Setoriais de Educação, devido 

ao Banco Mundial referir-se às políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” nestes 

documentos orientadores de suas políticas setoriais, formulados por sua equipe de 

profissionais. 

          Portanto, na elaboração da Lista de palavras-chave 2, no tocante às Organizações 

Internacionais, contemplamos os termos adotados pelo Banco Mundial e assumimos a mesma 

postura em relação a terminologia elencada pela UNESCO, citadas anteriormente. 

          Devido ao número restrito de pesquisas mapeadas a partir da Listagem das palavras-

chave 2 relacionadas às Organizações Internacionais, acrescentamos algumas terminologias 

referentes à nomenclatura nacional. Estas palavras-chave foram selecionadas a partir da 

legislação nacional acerca do sistema de proteção integral à infância – especialmente a 

Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) –; do Banco 

de Dados desenvolvido pelo NEPIEC, que compõe o Projeto de Pesquisa Políticas Públicas e 

Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas (BARBOSA et al., 

2003) e da Lista de Descritores da publicação Educação Infantil (1983-1996), integrante da 

Série Estado do Conhecimento (BRASIL, 2001a). 
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         Em relação à nomenclatura nacional selecionamos algumas palavras-chave como 

Políticas de Educação Infantil, Políticas de assistência social à criança, Políticas de saúde 

infantil, Políticas de proteção à criança, Educação, Educação Infantil, Educação Infantil 

creche, Educação Infantil pré-escola, Educação creche, Educação pré-escolar, Educação de 

crianças pequenas, Educação de crianças menores de sete anos de idade, Creche, Pré-escola, 

Pré-escolar, Crianças pequenas, Crianças menores de sete anos de idade (Palavras-chave 2), 

buscando contemplar as intervenções integradas e multissetoriais de educação, cuidado e 

desenvolvimento das crianças de zero a seis anos de idade propostas pelo Banco Mundial.  

           Em referência às terminologias que têm relação com as políticas públicas, Janete 

Azevedo (2001) destaca que seu conceito implica em considerarmos os recursos de poder que 

influenciam a sua definição e têm como seu principal referente, as instituições do Estado, 

especialmente a máquina governamental. Para Azevedo (2001):  

 
As políticas públicas, como ação humana, são definidas, implementadas, 

reformuladas ou desativadas com base na memória da sociedade ou do Estado em 

que têm curso. Constroem-se, pois, a partir das representações sociais que cada 

sociedade desenvolve a respeito de si própria. Segundo esta ótica, as políticas 

públicas são ações que guardam intrínseca conexão com o universo cultural e 

simbólico ou, melhor dizendo, com o sistema de significações que é próprio de uma 

determinada realidade social. As representações sociais predominantes fornecem os 

valores, normas e símbolos que estruturam as relações sociais e, como tal, fazem-se 

presentes no sistema de dominação, atribuindo significados à definição social da 

realidade que vai orientar os processos de decisão, formulação e implementação das 

políticas. 

Destaco esses pressupostos porque os julgo fundamentais na análise contemporânea 

das políticas educativas [e das políticas de assistência social, de saúde, de proteção 

social]. Eles permitem afirmar que nenhuma orientação que vem de fora é 

transplantada mecanicamente para qualquer sociedade. Ao contrário, as diretrizes 

que desnacionalizam o Estado-nação em função da acumulação do capital são 

sujeitas a processos de recontextualização impingidos pelas características históricas 

da sociedade a que se destinam (AZEVEDO, 2001, p. xiv-xv).  

 

          Quanto às nomenclaturas relacionadas à Educação Infantil, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/1996 define a composição dos níveis escolares, a 

qual compõe-se de Educação Básica – formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio – e Educação Superior, sendo que a Educação Infantil é oferecida em creches 

ou entidades equivalentes (para crianças de até três anos de idade) e em pré-escolas (para as 

crianças de quatro a cinco anos de idade), conforme a redação dada pela Lei nº 12.796, de 04 

de abril de 2013. De acordo com a Resolução nº 5 de 17 de dezembro de 2009, a qual fixa as 

Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil: 

 
Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em 

creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não 

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 
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educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social (BRASIL, 2009, p.1). 

 

           Após a construção do quadro de palavras-chave composto por terminologias 

relacionadas às Organizações Internacionais e a nomenclatura nacional e tendo como 

referência o Quadro 05, pesquisamos no Portal de Teses e Dissertações da CAPES, no Banco 

de Teses e Dissertações do IBICT/BDTD e no Portal de Periódicos Scielo, realizando o 

cruzamento das palavras-chave da Lista 1 com as da Lista 2 com o propósito de identificar as 

produções acadêmicas e científicas que dialogavam tanto com o repertório das Organizações 

Internacionais como com o repertório da “primeira infância”. 

         No primeiro levantamento realizado as palavras-chave foram utilizadas sem aspas, no 

entanto, observamos que vários dos trabalhos não se referiam a temática em estudo. Então, 

sob a orientação das bibliotecárias da Seção de Referência do Sistema de Bibliotecas da 

Universidade Federal de Goiás, delimitamos o levantamento com o acréscimo das aspas nas 

palavras-chave, recuperando os trabalhos acadêmicos e científicos referentes às Organizações 

Internacionais investigadas. 

          No Banco de Dados do NEPIEC, que compõe o Projeto de Pesquisa Políticas Públicas 

e Educação da Infância em Goiás: história, concepções, projetos e práticas, não foi possível 

utilizar o critério de cruzamento das palavras-chave da Lista 1 com as da Lista 2. O referido 

Banco de Dados utilizou no seu processo de mapeamento de teses e dissertações as palavras-

chave Educação Infantil Goiás, Educação Infantil creche, Educação Infantil pré-escola, 

Educação Infantil municipal, Educação Infantil município, Pré-escola municipal, Creche 

municipal, Pré-escola município, Creche município. Pesquisamos então, os termos Banco 

Mundial e Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que foram cruzados no 

Banco de Dados com as palavras-chave listadas. 

          O Portal da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – que é 

uma entidade sem fins lucrativos que congrega Programas de Pós-Graduação Strito Sensu em 

Educação, professores e estudantes vinculados a estes programas e demais pesquisadores da 

área de todo o país – disponibiliza os trabalhos científicos selecionados para apresentação em 

suas Reuniões Científicas Nacionais, organizados por Grupos de Trabalho (GT). Neste Portal 

também não foi possível utilizar o critério de cruzamento das palavras-chave da Lista 1 com 

as da Lista 2. Em função da estrutura organizacional do referido Portal, adotamos como 

critério de busca a análise de conteúdo dos resumos e trabalhos completos presentes no acervo 

do GT 07 – Crianças de 0 a 6 anos e sua relação com a temática em estudo.             
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          Partindo do levantamento nos portais e bases de dados, elaboramos uma planilha para 

cada cruzamento da palavra-chave da Lista 1 com a Lista 2, com informações de cada tese e 

dissertação selecionada, como autor, email, título, universidade, programa, tipo (tese ou 

dissertação), ano, palavras-chave, Organizações Internacionais citadas na pesquisa e resumo. 

Elaboramos também uma planilha referente aos artigos científicos e trabalhos completos 

mapeados.  

 

Mapeamento das produções 

     

          Com o recorte temporal de 1990 a 2015 demarcado, iniciamos nosso levantamento 

bibliográfico pelo Portal de Teses e Dissertações da CAPES, por ser esta a instituição 

governamental vinculada ao Ministério da Educação (MEC), responsável pelo depósito oficial 

e obrigatório de teses e dissertações online, das universidades brasileiras públicas e privadas, 

de acordo com a Portaria nº 13 da CAPES, de 15 de fevereiro de 2006.   

          No entanto, não foi possível pesquisar neste Portal desde 1990, pois o mesmo estava em 

processo de reorganização e disponibilizava no período do levantamento das produções 

acadêmicas (janeiro de 2014 a abril de 2016) dados referentes aos anos de 2011 e 2012, 

segundo informações presentes no site da instituição. Ao acessar o Portal em junho de 2016, 

este informava que estava disponibilizando os dados disponíveis na Plataforma Sucupira de 

2013 a 2016. Portanto, os dados mapeados nesta pesquisa de doutoramento referem ao 

período de 2011 a 2015.              

          Com o objetivo de contemplar todo período de análise temporal proposto (1990-2015) 

na investigação, realizamos o levantamento no Banco de Dados sistematizado pelo NEPIEC, 

em sua pesquisa Projeto políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, 

concepções, projetos e práticas (BARBOSA et al., 2003), o qual indexou teses e dissertações 

relacionadas à Educação Infantil, disponibilizadas no Portal de Teses e Dissertações da 

CAPES, referentes ao período de 1984 a 2011. 

          Atentando-se ao Banco de Teses e Dissertações do IBICT/BDTD e ao Portal de 

Periódicos Scielo pesquisamos todo o período temporal demarcado na investigação.     

          Em relação ao Portal da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação, este disponibiliza no seu site dados referentes aos trabalhos aceitos a partir de 

2000. Portanto, mapeamos as produções científicas referentes a período de 2000 a 2015, 

quando ocorreu a última Reunião Científica Nacional da instituição.  
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          Cabe ressaltar que, o acesso às bases e portais foi realizado inicialmente em 2014, 

reformulado em 2015 e 2016 (março e junho), com o objetivo de atualizar os dados 

disponibilizados nos mesmos.        

          O Quadro 06 representa o número de teses, dissertações e artigos de periódicos 

disponíveis segundo o cruzamento realizado das Listas de palavras-chave 1 e 2, 

especificamente do Banco Mundial. 

 

   Quadro 06: Levantamento bibliográfico: Banco Mundial (2014-2016) 

PALAVRAS-CHAVE CAPES 
2011-2015 

IBICT/ 

BDTD- 
1990-2015 

SCIELO 
1990-2015 

“Banco Mundial” 311 395 353 

“BM” e “Primeira infância” 0 01 01 

“BM” e “Desenvolvimento da primeira infância” 0 0 0 

“BM” e “Políticas de desenvolvimento da primeira infância” 0 0 0 

“BM” e “Programas de desenvolvimento da primeira infância” 0 0 0 

“BM” e “Educação e cuidado na primeira infância” 0 0 0 

“BM” e “Cuidado e educação na primeira infância” 0 0 0 

“BM” e “Cuidados e desenvolvimento da primeira infância” 0 0 0 

“BM” e “Educação para primeira infância” 0 0 0 

“BM” e “Cuidados para a primeira infância” 0 0 0 

“BM” e “Atenção e Educação da Primeira Infância” 0 0 0 

“BM” e “Políticas para primeira infância” 0 0 0 

“BM” e “Políticas para infância” 0 0 0 

“BM” e “Políticas de Educação Infantil” 0 01 01 

“BM” e “Políticas de assistência social à criança” 0 0 0 

“BM” e “Políticas de saúde infantil” 0 0 0 

BM” e “Políticas de proteção à criança” 0 0 0 

“BM” e “Documentos Setoriais de Educação” 0 01 0 

“BM” e “Educação” 140 163 53 

“BM” e “Educação Infantil” 10 05 01 

“BM” e “Educação Infantil creche” 0 0 0 

“BM” e “Educação Infantil pré-escola” 0 0 0 

“BM” e “Educação creche” 0 0 0 

“BM” e “Educação pré-escolar” 0 0 0 

“BM” e “Educação de crianças pequenas” 0 0 0 

“BM” e “Educação de crianças menores de sete anos de idade” 0 0 0 

“BM” e “Creche” 0 01 0 

“BM” e “Pré-escola” 0 02 0 

“BM” e “Pré-escolar” 0 0 0 

“BM” e “Crianças pequenas” 0 01 02 

“BM” e “Crianças menores de sete anos” 0 0 0 

Total 461 560 411 
0 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 
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          O mapeamento das produções acadêmicas e científicas explicitadas no Quadro 6 

retratam um número relevante de pesquisas referentes ao Banco Mundial disponibilizados no 

Portal de Teses e Dissertações da CAPES (311), no Banco de Teses e Dissertações do 

IBICT/BDTD (395) e no Portal de Periódicos Scielo (353)  no período investigado (1990-

2015) .  

          Além disso, revelam a abrangência do campo de atuação do Banco Mundial. Nesta 

direção, o Banco Mundial assim se pronuncia sobre seus intentos: 

 

Durante los últimos 20 anos, el objetivo del Grupo del Banco ha cambiado, así como 

su enfoque. Los temas relacionados con género, desarrollo dirigido a la comunidad y 

pueblos indígenas son ahora integrales al trabajo del Grupo del Banco. Hoy, el 

Grupo del Banco es: 

. El mayor patrocinador de educación del mundo. 

. El mayor patrocinador en la lucha contra el VIH/SIDA en el mundo. 

. El líder mundial en la lucha contra la corrupción. 

. Un fuerte patrocinador del alivio de la deuda. 

. El más grande financiador de proyectos de biodiversidad. 

. El más grande financiador de proyectos de agua y alcantarillado (BANCO 

MUNDIAL, 2008b, p. xxi).   
          

          Diante da atuação cosmopolita desta Organização Internacional a serviço da expansão 

do capital, João Márcio Pereira (2014) destaca o processo em andamento no ambiente político 

e econômico mundial em relação ao Banco. 

 

No último quarto de século, a atuação do BM [Banco Mundial] se tornou mais 

abrangente e intrusiva, combinando a ênfase no ajuste macroeconômico com a 

reforma da administração pública e o ajuste de políticas sociais (em particular, 

saúde, educação e programas de alívio da pobreza no campo e nas cidades) nos 

Estados clientes. Por meio de um processo contínuo de alargamento institucional e 

mudança incremental, o BM e sua trajetória foram modelados por um conjunto de 

fatores e pressões que o atravessam e configuram, entre os quais se destacam a 

política dos Estados Unidos para a entidade – resultante, ela mesma, da pressão de 

uma série de atores econômicos e políticos –, as contradições da economia 

internacional e os debates no interior do pensamento econômico dominante, além da 

própria dinâmica interna da instituição enquanto burocracia complexa. 

Próximo de completar setenta anos de existência, o BM está longe de ser uma 

organização ‘fracassada’, ‘anacrônica’, ‘decadente’ e ‘terminal’ – como inúmeros 

críticos à esquerda e à direita reiteradamente têm afirmado. Na verdade, a entidade 

tem mostrado uma capacidade notável de se adaptar às mudanças em curso no 

ambiente político e econômico mundial, e seguir promovendo a liberalização 

econômica, a dilapidação dos direitos trabalhistas e a mercantilização e privatização 

da vida social e da relação sociedade–natureza, em nome da competitividade global 

(PEREIRA, 2014, p. 53). 

 

          No documento Relatório Anual de 2015 do Banco Mundial, que retrata a trajetória da 

instituição financeira no período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015, nota-se, nas 

palavras do próprio Banco, a amplitude das áreas financiadas por esta Organização 

Internacional: Gestão Econômica; Gestão de Recursos Ambientais e Naturais; 
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Desenvolvimento dos Setores Financeiro e Privado; Desenvolvimento Humano; Governança 

do Setor Público; Estado de Direito; Desenvolvimento Rural; Desenvolvimento Social, 

Gênero e Inclusão; Proteção Social e Gestão do Risco; Comércio e Integração; e, 

Desenvolvimento Urbano. Por sua vez, apresenta também os setores: Agricultura; Pesca e 

Silvicultura; Educação; Energia e Mineração; Finanças; Saúde e Outros Serviços Sociais; 

Indústria e Comércio; Informação e Comunicações; Administração Pública, Lei e Justiça; 

Transportes; e, Água, Saneamento e Proteção contra Inundações (BANCO MUNDIAL, 2015, 

p. 59).  

          No levantamento das teses e dissertações observamos a presença dos temas e setores 

citados, nos diversos Programas de Pós-Graduação das universidades brasileiras, confirmando 

a afirmativa de Roberto Leher:  

 

Em um sentido lato, o Banco Mundial tem a atribuição de um grande 

intelectual orgânico dos interesses representados pelo G-7, atuando como 

um ‘organizador’ das políticas dos países em desenvolvimento . Hoje não 

resta dúvida de que o debate a propósito da governabilidade e da s reformas 

estruturais está sob a direção ideológica desta instituição. Por meio de seus 

projetos e programas, ela exerce mais influência sobre a educação do que a 

Unesco, sobre a saúde do que a OMS, sobre as condições dos trabalhadores 

do que a OIT, sobre a agricultura do que a FAO, etc., (George & Sabelli, 

1994:160). De fato, o Banco representa uma estrutura material da 

ideologia da globalização com a função mediadora de organizar e difundir 

a ‘concepção de mundo’ que os ‘Senhores do Mundo’ querem consoli dar e 

reproduzir, neste contexto de crise estrutural (LEHER, 1998, p. 9 -10; 

grifos do autor). 

            

          Notadamente, o Banco Mundial vem assumindo papel fundamental na 

internacionalização das influências das grandes potências sobre diversos paí ses, 

inclusive no campo educacional, como podemos observar no cruzamento das palavras-

chave Banco Mundial e Educação, no qual ao pesquisarmos no Portal de Teses e Dissertações 

da CAPES, o sistema informou a existência de 140 produções acadêmicas e no Portal de 

Teses e Dissertações do IBICT/BDTD de 163 respectivamente. No Portal de Periódicos 

Scielo 53 artigos científicos nesta área de conhecimento. Novamente, constatamos, conforme 

destacado por Leher (1998) e afirmado por Rosa Maria Torres (2000), à inserção do Banco 

Mundial no seio das políticas públicas de educação.  

 

Um banco internacional, o Banco Mundial (BM), transformou-se, nos últimos anos, 

no organismo com maior visibilidade no panorama educativo global, ocupando, em 

grande parte, o espaço tradicionalmente conferido à UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), a agência das Nações 

Unidas especializada em educação. O financiamento não é o único nem o mais 

importante papel do BM em educação (representando apenas 0,5% da despesa total 

pelos países em desenvolvimento nesse setor); o BM transformou-se na principal 

agência de assistência técnica em matéria de educação para os países em 
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desenvolvimento e, ao mesmo tempo, a fim de sustentar tal função técnica, em fonte 

e referencial importante de pesquisa educativa no âmbito mundial. Nos próprios 

termos do BM: ‘no plano internacional, o Banco é a maior fonte de assessoria em 

matéria de política educacional e de fundos externos para esse setor’ (TORRES, 

2000, p. 125-126). 

 

          Dentre as temáticas relacionadas às políticas públicas educacionais destacam-se as 

pesquisas acerca das orientações conceituais e políticas do Banco Mundial presentes em seus 

Documentos Setoriais de Educação (1971, 1974, 1980, 1995, 2000, 2005, 2011) e nos 

projetos financiados pelo Banco Mundial no Brasil, especialmente, no Ensino Fundamental, 

Médio e Superior. Os trabalhos acadêmicos e científicos mapeados analisam diversas 

questões do campo educacional tais como: o investimento no Ensino Fundamental; sistema 

educacional; gestão escolar; contrato de trabalho docente; formação inicial e continuada; 

avaliação educacional; fontes de financiamento dentre outros.   

          É significativo citar que, ao realizarmos o cruzamento da palavra-chave Banco Mundial 

da Lista 1 com as palavras-chave da Lista 2, dos termos referentes à Primeira Infância, 

encontramos um número restrito de teses, dissertações e artigos de periódicos, conforme os 

dados retratados no Quadro 06. 

           No Portal de Teses e Dissertações da CAPES, encontramos um trabalho acadêmico de 

Mestrado (BUENO, 2012), referente ao cruzamento da palavra-chave Banco Mundial da Lista 

1 com a palavra-chave Educação Infantil da Lista 2. 

          Em referência ao Portal de Teses e Dissertações da IBICT/BDTD encontramos 12 

referências de trabalhos acadêmicos: uma tese de Doutorado (OLIVEIRA, 2006) e cinco 

dissertações de Mestrado (ANGOLA, 2008; GONZAGA, 2011; LUIS, 2005; MARQUEZ, 

2006; PRADO, 2008), sendo que duas se repetem (GONZAGA, 2011: cinco vezes; 

MARQUEZ, 2006: três vezes). Os trabalhos mapeados foram selecionados baseados no 

cruzamento da palavra-chave Banco Mundial com as palavras-chave: Primeira Infância, 

Políticas de Educação Infantil, Documentos Setoriais de Educação, Educação Infantil, 

Creche, Pré-escola e Crianças pequenas, os quais foram citados por ordem cronológica. 

          No Portal de Periódicos Scielo encontramos quatro referências de artigos científicos 

(ROSEMBERG, 2001; PENN, 2002; ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002) 

referentes às palavras-chave Banco Mundial e Primeira Infância, Políticas de Educação 

Infantil, Educação Infantil e Crianças pequenas, os quais foram citados por ordem 

cronológica. Um deles, no entanto, é repetido (PENN, 2002). 
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          O Quadro 07 representa o número de teses, dissertações e artigos científicos referente à 

palavra-chave Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento disponíveis segundo 

o cruzamento realizado das Listas de palavras-chave 1 e 2. 

  

Quadro 07: Levantamento bibliográfico: BIRD (2014-2016) 

PALAVRAS-CHAVE CAPES        
2011-2015 

BDTD-IBICT 
1990-2016 

SCIELO 
1990-2016 

“Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento” 01 04 01 

“BIRD” e “Educação” 0 01 0 

Total 01 05 01 
0 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          Em respeito ao levantamento referente à palavra-chave Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento, ao pesquisarmos no Portal de Teses e Dissertações da 

CAPES o sistema informou a existência de uma produção acadêmica e Portal de Teses e 

Dissertações da IBICT/BDTD de quatro pesquisas, em áreas de conhecimento diversas. E 

quanto ao cruzamento das Listas de palavras-chave 1 e 2 (Quadro 05),  encontramos uma 

produção acadêmica referente à BIRD e Educação. No Portal de Periódicos Scielo 

encontramos um artigo de periódico sobre avaliação ambiental. Não encontramos nenhuma 

produção acadêmica e científica a respeito da temática em estudo, de acordo com os dados 

retratados no Quadro 07. 

          No levantamento das produções acadêmicas indexadas no Banco de Dados do NEPIEC, 

que compõe o Projeto políticas públicas e educação da infância em Goiás: história, 

concepções, projetos e práticas, encontramos referente à palavra-chave Banco Mundial sete 

referências de dissertações de Mestrado (REAL, 2000; MÜLLER, 2002;  RAMON, 2003; 

ALMEIDA, 2004; ROQUE, 2004; MARQUEZ, 2006; LOPES, 2009), os quais foram citados 

por ordem cronológica, sendo que uma destas (MARQUEZ, 2006) compõe também o acervo 

do Portal de Teses e Dissertações da IBICT/BDTD. Não encontramos nenhuma produção 

acadêmica e científica referente a palavra-chave Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento.  

          Relativamente ao Portal da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação, encontramos cinco trabalhos completos e dois trabalhos encomendados, conforme 

o Quadro 08. Porém, cabe salientar que os mesmos, apenas citam o Banco Mundial, 

especialmente no contexto de suas influências nas políticas públicas de Educação Infantil. 
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Quadro 08: Levantamento no Portal da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Educação: Banco Mundial (2000-2015) 

 

ANO GT 07 TRABALHO ENCOMENDADO 

2002 0 01 

2004 01 0 

2006 02 0 

2008 01 0 

2011 0 01 

2012 01 0 

TOTAL 05 02 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          No que concerne ao levantamento referente à palavra-chave Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento, ao pesquisarmos no Portal da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, adotamos o mesmo critério citado anteriormente e 

não encontramos nenhum trabalho científico, conforme os dados retratados no Quadro 09. 

 

Quadro 09: Levantamento no Portal da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Educação: BIRD (2000-2015) 

ANO GT 07 TRABALHO ENCOMENDADO 

2000 0 0 

2001 0 0 

2002 0 0 

2003 0 0 

2004 0 0 

2005 0 0 

2006 0 0 

2007 0 0 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 

2015 0 0 

TOTAL 0 0 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 
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          Após a leitura inicial dos trabalhos coletados com o objetivo de conhecermos a 

produção da área investigada (BARDIN, 1979), observamos que estes indicam um número 

restrito de produções acadêmicas e científicas que contemplam especificamente nossa 

temática de estudo, isto é, as políticas integradas e multissetoriais de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” do Banco Mundial. 

          Em razão disto, realizamos a leitura e análise dos resumos e em alguns casos, do 

sumário e introdução, das teses e dissertações mapeadas pelas palavras-chave: Banco 

Mundial; Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento; Banco Mundial e 

Educação; Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e Educação, por se ter 

clareza de que com isso não estaríamos descartando pesquisas que enquadravam a temática 

em estudo, mas que por algum motivo não foram categorizadas com tal pelo seu autor e pelos 

indexadores das bases e portais pesquisados. 

         Ademais, realizamos o levantamento bibliográfico com o cruzamento das palavras-

chave Organização Internacional, Organismo Internacional e Organismos Multilaterais com 

as palavras-chave da Lista 2, referente à Primeira Infância e não encontramos nenhuma 

pesquisa sobre o Banco Mundial e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

especificamente.  

         A busca nas bases e portais das produções acadêmicas e científicas e dos periódicos de 

abrangência nacional possibilitou a identificação dos estudos na área, contribuindo para 

analisarmos criticamente o Estado da Arte no tocante às políticas do Banco Mundial de 

intervenções integradas e multissetoriais de educação, cuidado e desenvolvimento das 

crianças de zero até seis anos de idade. 

 

1.2 Análise das produções acadêmicas e científicas mapeadas  

 

          O mapeamento das produções acadêmicas e científicas possibilitou selecionar, 

conforme analisado anteriormente, um número restrito de teses, dissertações e artigos de 

periódicos sobre a “primeira infância” e as Organizações Internacionais, conforme os dados 

retratados nos Quadros 06, 07, 08 e 09. 

           No total foram selecionamos 16 trabalhos: uma tese de Doutorado (OLIVEIRA, 2006); 

doze dissertações de Mestrado (ALMEIDA, 2004; ANGOLA, 2008; BUENO, 2012; 

GONZAGA, 2011; LOPES, 2009; LUIS, 2005; MARQUEZ, 2006; MÜLLER, 2002; 

PRADO, 2008; RAMON, 2003; REAL, 2000; ROQUE, 2004); e, três artigos de periódicos 

(ROSEMBERG, 2001; PENN, 2002; ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002) de 
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acordo com os dados retratados nos Quadros 10 e 13, os quais foram citados por ordem 

alfabética. 

      

Quadro 10: Mapeamento do levantamento realizado nas bases e portais da CAPES 2011-

2015, BDTD/IBICT 1990-2015 e NEPIEC 1984-2011 

N. TESE DE DOUTORADO BANCOS DE 

DADOS 
PALAVRAS-CHAVE 

 

 

01 

 

OLIVEIRA, Eduardo Augusto Moscon. A instituição escolar e a 

comunicação constituída no sistema educacional: uma mediação 

dialógica. 2006. 330 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de 

Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2006. 

 

BDTD/IBICT 

1990-2015 

“BM” e “Educação 

Infantil” 

N. DISSERTAÇÕES DE MESTRADO BANCOS DE 

DADOS 
PALAVRAS-CHAVE 

 

02 

 

ALMEIDA, Shirlene Vieira de.  A Educação Infantil na década de 

90: algumas reflexões sobre sua viabilidade em tempos de ajustes 

neoliberais. 2004. 125f.  Dissertação (Mestrado em Educação) –  

Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2004. 

 

 

NEPIEC             

1984-2011 

 

 

“BM” 

 

03 

ANGOLA, Angelica Acacia Ayres.  Política para formação de 

professores: a escola normal pública de 1999 a 2003. 2008. 230 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 

 

BDTD/IBICT 

1990-2015 

 

“BM” e “Educação 

Infantil” 

04 

BUENO, Cristiane Aparecida Ribeiro.  As proposições do Banco 

Mundial para as políticas de Educação Infantil no Brasil 

(1990/2010). 2012. 140 f. Dissertação (Mestrado em Educação) –  

Centro de Educação, Comunicação e Artes,  Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná, Cascavel, 2012. 

 

CAPES  

2011-2015 
“BM” e “Educação 

Infantil” 

05 

GONZAGA, Laerson Pires. Educação Corporal para as crianças 

pequenas: existe lugar para a Educação Física? 2011. 151f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. 

 

BDTD/IBICT 

1990-2015 

“BM” e “Políticas de 

Educação Infantil”; 

 “BM” e “Educação 

Infantil”;  

“BM” e “Creche” 

“BM” e “Pré-escola” 

“BM” e “Crianças 

pequenas” 

06 

LOPES, Lindicéia Batista de França. Repercussões da política 

internacional na política para Educação Infantil brasileira após 

1990. 2009. 155f. Dissertação (Mestrado em Educação) –  Faculdade 

de Educação, Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2009.  

 

 

 

NEPIEC 

1984-2011 

 

 “BM”  

  

07 

LUIS, Augusto Jones. Políticas do Banco Mundial para a Educação 

básica moçambicana – 1985-2000. 2005. 140f. Dissertação (Mestrado 

em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de 

Santa Catarina, Florianópolis, 2005. 

BDTD/IBICT 

1990-2015 

“BM” e “Educação 

Infantil” 
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08 

MARQUEZ, Christine Garrido. O Banco Mundial e a Educação 

Infantil no Brasil. 2006. 215f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2006. 

 

BDTD/IBICT 

1990-2015; 

 

NEPIEC          

1984-2011 

 

“BM” e “Primeira 

Infância”; 

 “BM” e “Documentos 

Setoriais de Educação”; 

 “BM” e “Educação 

Infantil”;  

“BM” 

09 

 

MÜLLER, Fernanda. Ecos da infância: uma escuta sensível à turma 

do pré. 2002. 90f. Dissertação (Mestrado em Educação) –  

Universidade do Vale dos Sinos, São Leopoldo, 2002. 

 

NEPIEC 

1984-2011 

 

“BM” 

 

10 

PRADO, Marineuza Caldeira de Sousa. Proformação e a construção 

da identidade profissional docente. 2008. 188f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2008. 

BDTD/IBICT 

1990-2015 
“BM” e “Pré-escola” 

11 

RAMON, Fabiola Maria. Os programas não-formais de Educação 

Infantil no Brasil e no Chile: entraves e possibilidades para a 

promoção do desenvolvimento da criança pequena.  2003. 000f. 

Dissertação (Mestrado em Saúde Mental) – Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2003. 

 

NEPIEC 

1984-2011 

 

“BM” 

 

12 

 

REAL, Giselle Cristina Martins.  Educação infantil: políticas 

públicas e ação institucional.  2000. 161 f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) – Centro de Ciências Humanas e Sociais, Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2000. 

 

 

NEPIEC             

1984-2011 

 

 

 “BM” 

 

 

13 

 

ROQUE, Izabel Christina de Oliveira. A "Educação de Ponta" da 

Rede Municipal de Ensino de Vitória: que sucesso é esse? Uma 

análise dessa educação 2004. 166f. Dissertação (Mestrado em 

Educação)  – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2004. 

 
 

NEPIEC           

1984-2011 

 

 

“BM” 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          Os dados coletados e presentes no Quadro 10 retratam que a tese e as 12 dissertações 

foram investigadas em nas diferentes Regiões do país: Centro-Oeste (5), Nordeste (1), 

Sudeste (2) e Sul (5), em Programas de Educação, com exceção de um trabalho referente ao 

Programa de Saúde Mental (RAMON, 2003).   

          As Universidades a que pertencem os Programas somam dez: Região Centro-Oeste (3), 

Nordeste (1), Sudeste (2) e Sul (4), sendo que a que possui o maior número de trabalhos 

selecionados é a Universidade Federal de Goiás, com três dissertações, seguida da 

Universidade Estadual de Maringá, com duas dissertações cada. As Universidade de Brasília, 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Universidade Federal da Bahia, Universidade 

Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade 
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Federal de Santa Catarina, Universidade de São Paulo e Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos aparecem com uma pesquisa cada (estas foram citadas em ordem alfabética). Quando 

verificamos a produção acadêmica no tocante à orientação, observamos que dois docentes 

aparecem com dois trabalhos orientados (ALMEIDA, 2004; GONZAGA, 2011; LOPES, 

2009; MARQUEZ, 2006) e nas demais produções são orientadores diferentes.  

          Quanto ao período de desenvolvimento das pesquisas, estas se distribuem no recorte 

temporal definido (1990-2015) da seguinte forma, segundo o Quadro 11. Podemos observar 

que as produções são publicadas entre os anos de 2000 e 2012. 

 

Quadro 11: Distribuição da produção acadêmica segundo os anos pesquisados (1990-2015) 

 
ANO NÚMERO ANO NÚMERO ANO NÚMERO 

1990 0 2000 01 2010 0 

1991 0 2001 0 2011 01 

1992 0 2002 01 2012 01 

1993 0 2003 01 2013 0 

1994 0 2004 02 2014 0 

1995 0 2005 01 2015 0 

1996 0 2006 02 2016 0 

1997 0 2007 0   

1998 0 2008 02   

1999 0 2009 01   

TOTAL     13 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          No levantamento bibliográfico realizado no Portal de Periódicos Scielo encontramos 

três artigos científicos referentes às palavras-chave Banco Mundial e Primeira Infância, 

Crianças pequenas e Educação Infantil, publicados nos anos de 2001 (1) e 2002 (2), nos 

periódicos Cadernos de Pesquisa (2) e Revista Brasileira de Educação (1), conforme o Quadro 

12, os quais foram citados por ordem alfabética. 
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Quadro 12: Lista dos artigos científicos selecionados e incluídos na pesquisa  

N. ARTIGOS CIENTÍFICOS PALAVRAS-CHAVE 

 

01 

 

PENN, Helen. Primeira infância: a visão do Banco Mundial. Cadernos de 

Pesquisa, São Paulo, n. 115, p. 7-24, mar. 2002. 

 

“BM” e “Primeira infância”; 

 

“BM” e “Crianças pequenas” 

 

02 

 

ROSEMBERG, Fúlvia. Avaliação de programas, indicadores e projetos em 

educação infantil. Revista Brasileira de Educação, n. 16, p. 19-26, jan./abr. 

2001. 

 

“BM” e “Educação Infantil” 

 

03 

ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde; RAMON, Fabiola; SILVA, Ana 

Paula Soares. Políticas de atendimento à criança pequena nos países em 

desenvolvimento. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 115, p. 65-100, mar. 

2002. 

“BM” e “Crianças pequenas” 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

         Cabe registrar que os artigos científicos de Penn (2002) e Rossetti-Ferreira, Ramon e 

Silva (2002), compõem o Tema em destaque sobre Políticas de Educação Infantil do mesmo 

volume do periódico publicado pela Fundação Carlos Chagas intitulado Cadernos de 

Pesquisa.   

          Diante da análise dos dados levantados, é importante destacar que, segundo os estudos 

de Ferreira (2002), no processo de organização da produção acadêmica de uma área do 

conhecimento, o pesquisador do Estado da Arte vivencia dois momentos distintos: o primeiro 

momento “é aquele em que ele interage com a produção acadêmica através da quantificação e 

de identificação de dados bibliográficos, com o objetivo de mapear essa produção num 

período delimitado, em anos, locais, áreas de produção”. O segundo momento refere-se 

àquele em que ele “se pergunta sobre a possibilidade de inventariar essa produção, 

imaginando tendências, ênfases, escolhas metodológicas e teóricas, aproximando ou 

diferenciando trabalhos entre si, na escrita de uma história de uma determinada área do 

conhecimento”. Neste momento, o pesquisador “deve buscar responder, além das perguntas 

‘quando’, ‘onde’ e ‘quem’ produz pesquisas num determinado período e lugar, àquelas 

questões que se referem a ‘o que’ e ‘o como’ dos trabalhos”. Neste segundo momento, o 

pesquisador deve realizar a leitura das indicações bibliográficas, dos títulos dos trabalhos, dos 

resumos e preferencialmente deve buscar os trabalhos na íntegra, possibilitando ter “uma ideia 

do todo”, do que “verdadeiramente trata a pesquisa” (FERREIRA, 2002, p. 265-266). 

          Após realizarmos o primeiro momento do processo de organização da produção 

acadêmica da área do conhecimento investigado, buscamos resgatar na íntegra as 17 

produções acadêmicas e científicas mapeadas. Entretanto, três dissertações mapeadas 
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(ALMEIDA, 2004; MÜLLER, 2002; ROQUE, 2004), não foram resgatadas, pois não estavam 

disponíveis online. Outra possibilidade de recuperação das pesquisas seria através do Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, também conhecido pelo 

seu nome original Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), o qual disponibiliza o serviço 

de localização/acesso de produções acadêmicas e científicas e de Comutação Bibliográfica. 

No entanto, o sistema da referida Biblioteca está em manutenção desde 2015, 

consequentemente sem o acesso dos usuários ao mesmo. Decidimos, então, citar o resumo na 

íntegra, conforme disponibilizado pelo Portal de Teses e Dissertações da CAPES e indexado 

pelo NEPIEC em sua pesquisa. 

          A leitura das produções acadêmicas e científicas possibilitou notarmos que, apesar do 

levantamento bibliográfico contemplar o cruzamento da palavra-chave Banco Mundial com as 

palavras-chave Primeira Infância, Políticas de Educação Infantil, Documentos Setoriais de 

Educação, Educação Infantil, Creche, Pré-escola e Crianças pequenas, somente duas das 

produções contemplam especificamente nossa temática de estudo, isto é, as políticas 

integradas e multissetoriais de “Desenvolvimento da Primeira Infância” propostas pelo Banco 

Mundial. Mesmo assim, decidimos analisar as 16 produções mapeadas. 

          Portanto, partindo da leitura das produções elencadas e da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011) observamos que o mapeamento contempla quatro eixos temáticos de 

pesquisas:  

1) as que citam o Banco Mundial no contexto das orientações internacionais que 

influenciaram as políticas educacionais no Brasil, incluindo a Educação Infantil, apesar de  

não discutir sobre esta etapa da Educação Básica (OLIVEIRA, 2006; GONZAGA, 2011);  

2) as que investigam as políticas e os projetos financiados pelo Banco Mundial para a 

Educação e citam a Educação Infantil, não sendo realizadas discussões específicas sobre esta 

etapa da Educação Básica (ROQUE, 2004; LUIS, 2005; ANGOLA, 2008; PRADO, 2008);  

3) as que pesquisam as orientações políticas do Banco Mundial para a Educação Infantil 

(REAL, 2000; ROSEMBERG, 2001; MÜLLER, 2002; RAMON, 2003; ALMEIDA, 2004; 

MARQUEZ, 2006; LOPES, 2009; BUENO, 2012); e,  

4) as que discutem as orientações políticas do Banco Mundial de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” (PENN, 2002; ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002).  

          Cabe assinalar que os trabalhos mapeados foram citados por ordem cronológica de 

publicação.   

          No processo de análise dos estudos elencados no período de 1990 a 2015 consideramos, 

em cada trabalho, à luz dos eixos temáticos definidos, as indicações bibliográficas, o tema, os 
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objetivos, as problemáticas, as metodologias, os referenciais teóricos, a relação com as 

palavras-chave contempladas no levantamento de dados nas bases e portais selecionados e os 

aspectos e dimensões que vêm sendo destacados nas pesquisas.   

          Ao analisarmos as pesquisas científicas de Eduardo Oliveira (2006) e de Laerson 

Gonzaga (2011), observamos que os pesquisadores citam o Banco Mundial no contexto das 

orientações internacionais que influenciaram as políticas educacionais no Brasil, incluindo a 

Educação Infantil, as quais foram elencadas no Quadro 13, por ordem cronológica de 

publicação.  

        

Quadro 13: Lista das produções acadêmicas e científicas selecionadas e incluídas na     

pesquisa  

 
N. TESE DE DOUTORADO 

01 

 

OLIVEIRA, Eduardo Augusto Moscon. A instituição escolar e a comunicação constituída no sistema 

educacional: uma mediação dialógica. 2006. 330 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006. 

 

 DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

02 

GONZAGA, Laerson Pires. Educação Corporal para as crianças pequenas: existe lugar para a Educação Física? 

2011. 151f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, 2011. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          A tese de Doutorado de Oliveira (2006) intitulada A instituição escolar e a 

comunicação constituída no sistema educacional: uma mediação dialógica tem como foco a 

análise teórica da comunicação entre sistema educacional municipal e a escola, a partir de um 

conjunto de questões: 

 

a) como é possível a existência da comunicação no sistema educacional se os 

projetos, interesses e particularismos são diferentes de escola para escola? 

b) de que forma a democratização da escola permite uma maior continuidade de um 

projeto político-pedagógico? 

c) de que maneira no interior da escola há a reestruturação para acomodar a reforma 

educacional, a apropriação e reconstrução do conjunto normativo do sistema e ainda 

expressar singularidade como instituição? 

d) com a reforma dos anos 1990 e a municipalização, quais as implicações para a 

produção de um projeto realmente democrático tendo em vista a sua continuidade, 

mesmo em um ambiente de mudança e descontinuidade administrativa? 

(OLIVEIRA, 2006, p. 16). 

 

          Tendo em vista as questões levantadas foram esboçados os seguintes objetivos pelo 

pesquisador: 
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I – Entender o processo de mudança/transformações que se estruturam com a 

modernidade e a sua crise, discutindo a crise da razão, do sujeito, e o contexto de 

emergência do paradigma da linguagem/comunicação. 

II – Problematizar a filosofia da linguagem e as teorias da comunicação, tendo como 

horizonte tensivo a teoria da ação comunicativa de Habermas e a teoria dos sistemas 

autopoiéticos de Luhmann. 

III – Discutir a escola como instituição no conjunto do sistema educacional, tendo 

em vista a polissemia dos termos ‘instituição’ e ‘sistema’. 

IV – Descrever as transformações macro estruturais da sociedade brasileira, 

vinculada ao sistema capitalista produtor de mercadoria e sua relação com reforma 

educacional dos anos 90 do século XX e a submissão ao ideário estabelecido por 

instituições internacionais como o Banco Mundial.   

V – Analisar a relação entre o projeto pedagógico, democratização e 

municipalização da educação [Educação Infantil e Ensino Fundamental] e o 

universo da escola, tendo em vista a reforma educacional dos anos de 1990. 

VI – Discutir a mediação dialógica que se estabelece entre a escola e o sistema 

educacional, tendo em vista a descontinuidade de propostas do executivo municipal 

e a singularidade da unidade escolar (OLIVEIRA, 2006, p. 17).  

 

          Partindo dos objetivos, em vez de um trabalho de cunho empírico, segundo Oliveira 

(2006), consolidou-se a necessidade de buscar na teoria respostas às indagações que 

emergiram, tendo como referencial teórico Niklas Luhmann, J. Habernas, Mikhail Baktin, 

Paulo Freire, entre outros.           

          Nos sete capítulos da tese, Oliveira (2006) analisa a contingência e a crise da 

modernidade; as perspectivas em relação à filosofia da linguagem e as teorias da 

comunicação; a comunicação e o sistema autopoiético em Luhmann e a crítica de Habermas; 

a escola: instituição, organização e sistema educacional; a crise do capitalismo e a emergência 

do neoliberalismo: influências presentes no contexto da reforma educacional dos anos de 

1990; a reforma educacional brasileira: a descentralização como eixo e a escola como foco; a 

necessária mediação dialógica entre a escola e o sistema educacional: uma relação entre 

instituições. 

          No que se refere ao Banco Mundial, Oliveira (2006) discute a reforma educacional 

brasileira no contexto dos acordos internacionais, especialmente a Conferência Mundial de 

Educação para Todos em Jomtien (1990). Destaca que a referida Conferência teve orientação 

predominante do CEPAL, mas as reformas dos anos de 1990 foram influenciadas pelo Banco 

Mundial, principalmente em relação à vinculação entre educação e produtividade, em uma 

visão economicista, diferentemente dos documentos cepalinos que vincularam a educação ao 

desenvolvimento da cidadania.  

          Ao analisar o contexto político, econômico, social, cultural e educacional a partir da 

reforma do Estado presente nas orientações das Organizações Internacionais, especialmente 

do Banco Mundial, as quais influenciaram o processo de reforma da Educação Básica no 

Brasil, nos anos de 1990, Oliveira (2006) observa que a “reforma origina-se em um contexto 
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de transformações no conjunto da sociedade internacional, em especial na reestruturação do 

capitalismo, na crise do Estado-Nação, na globalização e na emergência do neoliberalismo 

como ‘opção única’” (p. 176).   

           Em sintonia com as proposições das Organizações Internacionais e com as políticas 

neoliberais, foram promovidos ajustes estruturais, reformas no Estado e especialmente no 

campo educacional nos países em desenvolvimento, resultando na minimização do papel do 

Estado no tocante às políticas sociais, na redução da esfera pública e na ampliação da esfera 

privada. Em consonância com as pesquisas analisadas (REAL, 2000; MARQUEZ, 2006; 

OLIVEIRA, 2006; ANGOLA, 2008; BUENO, 2012) e com a afirmativa de José Luís 

Coraggio (2000) citada nestas investigações, a função do Banco Mundial neste cenário 

capitalista contemporâneo é:  

               

[...] instrumentalizar a política econômica, mais do que para continuá-la ou 

compensá-la. São [as políticas sociais] o ‘Cavalo de Troia’ do mercado e do ajuste 

econômico no mundo da política e da solidariedade social. Seu principal objetivo é a 

reestruturação do governo, descentralizando-o ao mesmo tempo em que o reduz, 

deixando-o nas mãos da sociedade civil competitiva a alocação de recursos, sem 

mediação estatal. Outro efeito importante é introjetar nas funções públicas os valores 

e critérios do mercado (a eficiência como critério básico, todos devem pagar pelo 

que recebem, os órgãos descentralizados devem concorrer pelos recursos públicos 

com base na eficiência da prestação de serviços segundo indicadores uniformes etc.), 

deixando como único resíduo da solidariedade a beneficência pública (redes de 

seguro social) e preferencialmente privada, para os miseráveis. Em consequência, a 

elaboração das políticas setoriais [como as políticas públicas para a educação, 

inclusive da educação infantil] fica subordinada às políticas de ajuste estrutural, e 

frequentemente entra em contradição com os objetivos declarados (CORRAGIO, 

2000, p. 78-79; grifo do autor). 

 

          Estas argumentações são retratadas nas pesquisas analisadas, contribuindo para 

compreendermos que os processos de ajuste estrutural tiveram grande impacto no processo de 

reconfiguração da educação brasileira, inclusive da Educação Infantil.         

          Oliveira (2006) afirma que o Banco Mundial firmou acordos com o Brasil pelo período 

de dez anos, sendo que muitos destes incluíam e não incluíam empréstimos, pois eram 

propostas ações por seus serviços técnicos em vez de investimentos diretos. Dentre as 

orientações do Banco Mundial analisadas, de acordo com seus documentos Educação 

municipal no Brasil: recursos, incentivos e resultados, volumes 1 e 2, publicado em 2003, o 

autor destaca: o investimento no Ensino Fundamental; a descentralização do sistema 

educacional; a autonomia da escola; a prestação de contas, a aferição dos resultados, a 

formação em serviço e a avaliação das instituições educativas. Observa-se que ocorre uma 

despolitização da educação e a cidadania é subsumida pela discussão da prestação de contas 

que a escola deve prestar à sociedade civil. 
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          Relativamente à Educação Infantil, esta é mencionada – porém não discutida – na tese 

somente na análise sobre a descentralização pelo financiamento da educação e na Emenda 

Constitucional nº 14/1996, que restringiu a obrigação estatal ao Ensino Fundamental de sete 

aos 14 anos de idade e estabeleceu responsabilidades para os estados com o Ensino Médio e 

os municípios com a Educação Infantil, e, ambos, com o Ensino Fundamental em regime de 

colaboração, sendo que a União teria participação suplementar. 

          A dissertação de Mestrado de Gonzaga (2011) intitulada Educação Corporal para as 

crianças pequenas: existe lugar para a Educação Física? objetiva compreender o movimento 

histórico de aproximação entre os campos da Educação Física e da Educação Infantil, tendo 

como objeto a Educação Corporal e a experiência da Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia que incorporou ao quadro de docentes da Educação Infantil pública os professores de 

Educação Física, nos anos 2000 e 2001, a partir dos seguintes questionamentos: 

 

por que os professores de EF [Educação Física], em geral, não fazem parte do 

coletivo docente das instituições de EI [Educação Infantil] no Brasil, já que tanto a 

EF quanto a EI têm se ocupado da EC [Educação Corporal] para estudos, práticas e 

reflexões? A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia proporcionou meios para 

a superação da fragmentação pedagógica observada durante o período em que os 

professores de EF estiveram atuando nos Cmeis [Centros Municipais de Educação 

Infantil]? A formação dos professores de EF tem proporcionado aprendizagens e 

saberes para o exercício profissional na EI, tendo a EC como principal objeto de 

intervenção? Existe lugar para a EF na EI? Esta última questão tornou-se então 

nosso problema de investigação. (GONZAGA, 2011, p. 18-19). 

 

          Mediante pesquisa bibliográfica e documental, bem como entrevistas semiestruturadas 

com os sujeitos envolvidos na inserção dos professores de Educação Física nos referidos 

Centros Municipais de Educação Infantil, os dados históricos e empíricos foram levantados e 

analisados em uma perspectiva dialética, fundamentados nos princípios da pesquisa histórica 

descrita por Verena Alberti e Carlos Bacellar, organizados na obra de Carla Pinsky. Gonzaga 

(2011) dialoga com autores da história da Educação Infantil – Moysés Kuhlmann Junior, 

Antonio Merisse, Sonia Kramer, Zilma Oliveira, Ivone Barbosa, Irene Rizzini, Mary Del 

Priori – e da Educação Física – Carmem Lúcia Soares, Valter Bracht, Deborah Sayão, Nara 

Oliveira, Airton Negrine, – entre outros.  

          A dissertação está organizada em três capítulos que abordam respectivamente: a história 

da Educação Infantil no Brasil e sua relação com a Educação Corporal; a historização do 

campo da Educação Física: a formação de professores de Educação Física e da Educação 

Infantil; e, a inserção dos professores de Educação Física nos Centros Municipais de 
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Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e o olhar sobre a 

Educação Corporal. 

          Em referência ao Banco Mundial, este não é analisado pelo autor. Ao discutir a 

educação pública brasileira na década de 1970, Gonzaga (2011) apenas cita a influência das 

“imposições internacionais de organismos econômico-financeiros como o Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI)”, no crescimento da oferta de vagas para os primeiros anos da escola regular, sendo que 

essas “imposições não incluíam as crianças em idade” de Educação Infantil, a qual “ficou 

menosprezada devido à falta de políticas e de investimentos específicos” (GONZAGA, 2011, 

p. 43). O autor não cita nenhum documento específico do Banco Mundial, remete-se a 

pesquisa de Marquez (2006). 

          As dissertações de Izabel Christina Roque (2004), Augusto Luis (2005), Angelica 

Angola (2008) e Marineuza Prado (2008) investigam as intervenções políticas e os projetos 

financiados pelo Banco Mundial no campo educacional e citam a Educação Infantil, apesar de 

não discutirem sobre esta etapa da Educação Básica em suas pesquisas, as quais foram 

elencadas no Quadro 14, por ordem cronológica de publicação. 

 

  Quadro 14: Lista das produções acadêmicas e científicas selecionadas e incluídas na pesquisa  

 
    

   N. 

 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO 

01 

 
 

 

ROQUE, Izabel Christina de Oliveira. A "Educação de Ponta" da Rede Municipal de Ensino de Vitória: que 

sucesso é esse? Uma análise dessa educação 2004. 166f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 

Federal do Espírito Santo, Vitória, 2004. 
 

02 

LUIS, Augusto Jones. Políticas do Banco Mundial para a Educação básica moçambicana – 1985-2000. 2005. 

140f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2005. 

 

 

03 

ANGOLA, Angelica Acacia Ayres.  Política para formação de professores: a escola normal pública de 1999 a 

2003. 2008. 230 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, 

Brasília, 2008. 
 

04 

PRADO, Marineuza Caldeira de Sousa. Proformação e a construção da identidade profissional docente. 2008. 

188f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 

2008. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          Inicialmente, apresentamos o resumo na íntegra da dissertação de Mestrado de Roque 

(2004) intitulada A "Educação de Ponta" da Rede Municipal de Ensino de Vitória: que 
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sucesso é esse? Uma análise dessa educação. Ela discute a proposta educacional da Rede 

Municipal de Ensino de Vitória, Espírito Santo, e a influência da Reforma do Estado 

brasileiro orientada pelo Banco Mundial na Reforma Educativa.  

Trata de uma análise da educação da rede municipal de ensino de Vitória, 

qualificada pelos dirigentes municipais como uma "educação de ponta", a qual é 

expressa em 14 principais ações, que englobam: formação continuada dos 

profissionais do magistério; cumprimento regular do ano letivo sem comprometer as 

férias; salários pagos rigorosamente em dia; licença remunerada para educadores 

cursarem mestrado e doutorado; escolas com modernas e confortáveis instalações; 

projeto político pedagógico em todas as escolas; escolas e pré-escolas municipais 

premiadas por vários órgãos como a Unesco, Unicef, MEC; segundo maior salário 

entre as onze maiores capitais brasileiras; gestão participativa com autonomia 

administrativa, financeira e pedagógica das escolas; universalização do ensino 

fundamental; melhor educação infantil entre todas as capitais do país; programa 

educação ampliada que enriquece o trabalho pedagógico; eleição direta de diretores 

escolares a cada três anos. Analisa cada uma destas ações, a partir de uma 

perspectiva problematizadora, utilizando referencial teórico que faz a análise crítica 

das mudanças ocorridas no capitalismo em nível mundial a partir da década de 70, 

mudanças estas que resultaram na Reforma do Estado brasileiro e na Reforma 

Educativa, ocorridas no Brasil em meados dos anos 90, no governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, as quais atenderam aos princípios colocados pelos 

organismos internacionais como o Bird/FMI/Unesco e outros congêneres. Esta 

Reforma teve desdobramentos na educação municipal de Vitória, quando ocorreu 

um intenso processo de mudanças na gestão 1995-2000. Utiliza, além da vivência 

durante o período de um mês em uma escola municipal de Vitória, entrevistas com 

alguns profissionais lotados no órgão central da Secretaria Municipal de Educação 

de Vitória (SEME), alguns dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

Pública do Espírito Santo (Sindiupes), professores/as lotados/as na escola 

pesquisada, alunos/as, pais e conselheiros do Conselho de Escola da unidade escolar. 

Os resultados sinalizam para a conclusão de que a "educação de ponta" do município 

de Vitória, propagada pela Prefeitura Municipal, constitui-se um "sucesso" se olhada 

na perspectiva do Banco Mundial, bem como da Reforma Educativa brasileira, que 

propõem uma certa forma-educação, uma educação com forte presença de uma 

racionalidade instrumental, com objetivos definidos para um fim determinado de 

disseminação e manutenção do projeto político neoliberal (ROQUE, 2004, s.p.). 

 

          A dissertação de Mestrado de Luis (2005) intitulada Políticas do Banco Mundial para a 

Educação Básica moçambicana – 1985-2000 pesquisa o contexto em que foram 

implementadas as políticas emanadas pelo Banco Mundial para a Educação Básica de 

Moçambique, partindo da análise comparativa dos dois modelos de Sistema Nacional de 

Educação fundamentada pelas leis 4/1983 e 6/1992, o qual saiu de um projeto de construção 

de uma sociedade socialista, para um projeto neoliberal, capitalista, com uma educação 

técnico-científica, longe de compromisso político, como se fosse possível uma educação 

neutra, tendo como questionamentos:  

 

por que o BM [Banco Mundial], um organismo de cunho marcadamente econômico, 

passou a ‘preocupar-se’ com os problemas sociais, financiando os setores sociais, no 

caso vertente, a educação? Tendo em conta que as políticas educacionais se realizam 

no contexto das políticas sociais, coloquei como objetivos a serem perseguidos e 

respostas para quatro questões: como o BM influencia na definição de políticas 

públicas para a educação básica moçambicana? Qual é a postura do governo: 
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submete-se a todas as políticas do BM ou tem algum ‘espaço de manobra’ que o 

possibilite definir políticas e prioridades suas para a educação, em particular a 

educação básica? Na reforma, denominada de reajuste e adequação do Sistema 

Nacional de Educação (SNE) às condições atuais do país, lei nº 6/92, o que 

permaneceu do anterior SNE, lei 4/83? O que mudou? O que saiu? O que foi 

acrescentado? Que alterações substanciais ocorreram relativamente à legislação 

educacional no período em estudo? (LUIS, 2005, p. 5-6). 

 

           Mediante pesquisa documental e adotando como estratégia metodológica a análise de 

discurso, a dissertação está organizada em quatro capítulos: Moçambique: breve 

contextualização; a Educação Básica moçambicana depois da independência; políticas de 

educação do Banco Mundial: o caso de Moçambique; e, Educação Básica moçambicana Pós-

Jomtien. O autor não especifica seu referencial teórico nas diversas partes da estrutura do 

trabalho acadêmico (resumo, introdução, início dos capítulos, considerações finais).  

          Em relação ao Banco Mundial, Luis (2005) analisa os documentos coligidos: Banco 

Mundial em Moçambique; Estratégia de Assistência a Moçambique (2004-2007) de 2003; 

Manual de desembolsos de 1993; Assegurando a qualidade das operações do Banco em 

África; Garantias do Banco Mundial; Notícias do Banco Mundial em Moçambique e Um 

Novo Equilíbrio Global: o desafio de liderança de 2003, contextualizando-os, apresentando a 

origem, natureza e trajetória desta Organização Internacional, condição para se entender a sua 

presença em Moçambique e as bases que determinam as reformas no país, especialmente as 

reformas educacionais.  

          Conforme a pesquisa de Luis (2005), as taxas de matrícula e de escolarização 

comprovam que a propalada Educação Básica para todas as crianças moçambicanas é, ainda, 

um grande sonho, pois não se vislumbra a sua materialização, se depender das políticas 

orientadas do Banco Mundial.  

 

Em face do grau de cumprimento das metas do Fórum Mundial de Dakar é 

desolador concluir que o badalado projeto de Educação Básica para Todos não 

passou de boa vontade política, porque, objetivamente, não se vislumbra, pelo 

menos a curto prazo, a sua materialização. A situação é angustiante, aparentemente 

um beco sem saída para Moçambique. A extrema pobreza com que debate o país não 

encontra outra saída sem o financiamento do BM [Banco Mundial] e outras 

instituições financeiras internacionais. Que fazer? Resposta difícil para o momento 

difícil. Porém, independentemente de tudo, assim como ontem no meio da guerra, a 

educação continuou a ser uma prioridade. Hoje, mais do que nunca, mesmo nas 

condições adversas o governo moçambicano deve continuar a chamar para si a tarefa 

social de fornecer educação básica para a maioria das crianças como objetivo a curto 

e médio espaço de tempo, e a longo prazo garantir a educação para todas as crianças 

em todos os níveis e graus de ensino (LUIS, 2005, p. 111-112).  

 

          No tocante à Pré-escola, esta é mencionada – porém não discutida – na dissertação 

somente na análise sobre a estrutura do Sistema Nacional de Educação, sendo que na lei 
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4/1983 a Educação Pré-Escolar, embora integrada ao Subsistema de Educação Geral, 

destinava a atender crianças menores de sete anos de idade, não constituía um nível e a sua 

lecionação era facultativa. A nova lei 6/1992 estrutura-se em: Ensino Pré-Escolar, Ensino 

Escolar e Ensino Extra-Escolar. O Ensino Pré-Escolar atende crianças menores de seis anos 

de idade, em creche e jardins de infância, com frequência facultativa, sendo competência do 

Ministério da Educação, em colaboração com o Ministério da Mulher e Ação Social, a 

definição de critérios e normas para a abertura, funcionamento e encerramento destas 

instituições educativas.   

         A dissertação de Mestrado de Angola (2008) intitulada Política para formação de 

professores: a escola normal pública de 1999 a 2003 objetiva desvelar as contradições e 

ambiguidades da política para formação docente consubstanciada na Escola Normal Pública, 

nos estados do Paraná e Pernambuco, a partir da formulação de questões norteadoras da 

pesquisa: 

 

Como a sociedade capitalista demandou e institucionalizou a escola pública e a 

Escola Normal Pública moderna? Como essa instituição obteve seu reconhecimento 

social e político, como um local de formação de professores para estarem a serviço 

dos controles do Estado? Como no Brasil, os governos agiram diante da ausência de 

professores licenciados após institucionalização da escola normal brasileira? Como 

os governos tomaram para si a tarefa de formar professores na escola normal 

pública? (capítulo I) 

Como os organismos internacionais propuseram a sua política educacional à 

educação brasileira? Como se traduzem as aproximações do governo federal às 

políticas do Banco Mundial e como, as ambiguidades é reconfigurada pelos sujeitos 

locais na escola? Como estruturam a formação inicial de professores em 

Pernambuco e Paraná diante das demandas da Educação Básica? Os municípios, 

cujo acesso ao ensino superior é limitado, podem prescindir da formação de 

professores na modalidade, Normal? (capítulo II) 

Como a política de formação de professores, em nível médio, materializou-se na 

realidade dos estados de Pernambuco e Paraná? Como os gestores dos sistemas de 

ensino percebem a formação de professores em nível médio? Como a gestão escolar 

administrou as deliberações dos Conselhos de Educação em seu estado? Como a 

comunidade percebe a formação de professores, na modalidade Normal? (capítulo 

III) (ANGOLA, 2008, p. 7-8). 

 

           A dissertação discute as contradições políticas, econômicas e sociais decorrentes do 

processo de formulação e implementação de políticas públicas para a formação de 

professores, na modalidade Normal, especialmente após a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9.394/1996, por meio da visão dos gestores, nos estados de 

Pernambuco e Paraná. 

          Nos três capítulos da dissertação, Angola (2008) analisa a institucionalização da escola 

pública moderna; as aproximações e ambiguidades da política para formação de professores, 

destacando as políticas, estratégias e ações do Banco Mundial na educação pública brasileira; 
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e, a política para formação de professores nos estados de Pernambuco e Paraná entre 1999 e 

2003, por meio da análise documental de registros históricos, dados empíricos e entrevistas.  

A autora não especifica seu referencial teórico nas diversas partes da estrutura do trabalho 

acadêmico (resumo, introdução, início dos capítulos, considerações finais).  

          A pesquisa bibliográfica desenvolvida pela autora revela que, nos anos de 1990, “o 

Estado brasileiro cumpriu a agenda de compromissos internacionais com a intenção de 

orientar a educação brasileira e contribuir com o processo de reorganização capitalista”, sendo 

que as políticas educacionais “foram realinhadas no sentido de aproximar às prescrições dos 

organismos internacionais, ainda que sob protestos e resistências” (ANGOLA, 2008, p. 190-

191). Estas discussões estão presentes nos trabalhos acadêmicos de Real (2000), Ramon 

(2003), Marquez (2006), Oliveira (2006), Lopes (2009) e Bueno (2012). 

          Tendo em consideração o Banco Mundial, o estudo aponta sua intervenção nas políticas 

públicas brasileiras, baseado em sua publicação intitulada Melhoria da prática da educação 

básica, publicado em 1999, privilegiando a formação de professores à distância, aligeirada e 

focalizada, por meio de programas compensatórios, em detrimento da formação presencial e 

regular, com os fundamentos exigidos para o exercício da docência, em instituições de ensino 

públicas. 

          Em relação à Educação Infantil, esta foi citada – porém não discutida – por integrar a 

primeira etapa da Educação Básica desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9.394/1996 e por contemplar no artigo 62 a formação de docentes 

para atuar na Educação Básica, sendo admitida a “formação mínima para o exercício do 

magistério, na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal” (1996, p. 15), objeto de estudo da 

dissertação de Angola (2008).  

          A dissertação de Mestrado de Prado (2008) intitulada Proformação e a construção da 

identidade profissional docente analisa o Programa de Formação de Professores em Exercício 

(Proformação), financiado pelo Banco Mundial e desenvolvido pelo Ministério da Educação 

em parceria com estados e municípios, que habilitou em nível médio, modalidade Normal, 

professores leigos que atuavam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, classes de 

alfabetização e pré-escolas, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, utilizando a educação 

à distância para desenvolver suas atividades, com momentos presenciais e tutoria para 

orientação e acompanhamento da aprendizagem dos professores cursistas. 
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          A pesquisa objetiva compreender as percepções que o Proformação teve para os 

professores leigos do município de Rio Verde, Goiás, que o cursaram no período de 2000 a 

2001, partindo dos seguintes questionamentos:  

 

1. Que influência o Proformação teve nas relações profissionais dos professores 

cursistas de Rio Verde? 

2. Como o registro escrito-memorial contribuiu para a construção da identidade 

profissional dos professores cursistas?  

3. Qual é a avaliação que os professores cursistas fazem do Proformação seis anos 

depois de concluí-lo? 

4. Conforme o discurso dos professores, o Proformação trouxe mudanças nas 

práticas pedagógicas deles? (PRADO, 2008, p. 18). 

 

          A autora afirma que a aproximação do objeto de estudo deu-se por meio do referencial 

teórico de análise voltado para a formação de professores, educação à distância e materiais 

instrucionais e informativos sobre o Proformação, no entanto, não especifica os autores 

estudados. A metodologia de pesquisa teve uma abordagem qualitativa, sendo realizado 

Estudo de Caso, grupo focal, questionários e análise de documentos e de memoriais dos 

professores cursistas. A dissertação está organizada em três capítulos: a formação de 

professores e a educação à distância no Brasil; o Programa de Formação de Professores em 

Exercício – Proformação; e, o Proformação e a identidade docente.   

          Em referência ao Banco Mundial, Prado (2008) não cita nenhuma publicação da 

referida Organização Internacional, somente elucida sua relação com o Proformação. 

 

O estudo demonstrou que programas da natureza do Proformação, que ofereceu uma 

formação aligeirada, fazem parte de uma política educacional brasileira financiada 

por organismos internacionais, de modo especial, o Banco Mundial, o qual exerce 

uma forte influência nas decisões econômicas, políticas e educacionais da educação 

brasileira. O Proformação trouxe mudanças significativas para o grupo de 

professores leigos que o cursaram. De maneira geral, o grupo ficou muito motivado 

e com autoestima elevada, seu discurso aponta melhoras em sua prática pedagógica 

e 82% ingressaram na educação superior. Com a titulação, romperam o estigma de 

professor leigo, porém muitos não conseguiram romper as barreiras que o impedem 

de ter uma postura crítico-reflexivo sobre si e sua profissão. A identidade 

profissional desses professores, assim como a de qualquer outro professor, não está 

acabada, enquanto estiverem ativos na profissão ela estará em construção (PRADO, 

2008, p. 6). 

 

          Em referência à Pré-escola, esta foi citada – porém não discutida – por integrar a 

primeira etapa da Educação Básica desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9.394/1996 e ser contemplada no artigo 87 em relação à formação 

dos professores em exercício utilizando os recursos da educação à distância, respaldo legal 

para a implementação do Proformação no Brasil.  
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          Notamos que as produções acadêmicas e científicas de Roque (2004), Luis (2005), 

Angola (2008) e Prado (2008) contribuem com a discussão acerca dos norteamentos do Banco 

Mundial no campo educacional nos países em desenvolvimento, especialmente, no Brasil e 

em Moçambique.  

          As pesquisas de Giselle Cristina Martins Real (2000), Fúlvia Rosemberg (2001), 

Fernanda Müller (2002), Fabiola Maria Ramon (2003), Shirlene Vieira de Almeida (2004), 

Christine Garrido Marquez (2006), Lindicéia Batista de França Lopes (2009) e Cristiane 

Aparecida Ribeiro Bueno (2012) retratam as orientações conceituais e políticas do Banco 

Mundial para a Educação Infantil e sua implementação nos países em desenvolvimento, 

elencadas no Quadro 15, por ordem cronológica de publicação. 

 

Quadro 15: Lista das produções acadêmicas e científicas selecionadas e incluídas na pesquisa  

 

N. 
 

DISSERTAÇÕES DE MESTRADO E ARTIGO CIENTÍFICO 

01 

 

REAL, Giselle Cristina Martins.  Educação infantil: políticas públicas e ação institucional.  2000. 161 f. 

Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul, Campo Grande, 2000. 

 
 

02 

 

ROSEMBERG, Fúlvia. Avaliação de programas, indicadores e projetos em educação infantil. Revista Brasileira de 

Educação, n. 16, p. 19-26, jan./abr. 2001.  

 

03 

 

MÜLLER, Fernanda. Ecos da infância: uma escuta sensível à turma do pré. 2002. 90f. Dissertação (Mestrado em 

Educação) –  Universidade do Vale dos Sinos, São Leopoldo, 2002. 
 

04 
RAMON, Fabiola Maria. Os programas não-formais de Educação Infantil no Brasil e no Chile: entraves e 

possibilidades para a promoção do desenvolvimento da criança pequena.  2003. 000f. Dissertação (Mestrado em 

Saúde Mental) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2003. 
 

 

05 

 

ALMEIDA, Shirlene Vieira de.  A Educação Infantil na década de 90: algumas reflexões sobre sua viabilidade 

em tempos de ajustes neoliberais. 2004. 125f.  Dissertação (Mestrado em Educação) –  Universidade Estadual de 

Maringá, Maringá, 2004. 

 

06 

MARQUEZ, Christine Garrido. O Banco Mundial e a Educação Infantil no Brasil. 2006. 215f. Dissertação 

(Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2006. 

 

07 

LOPES, Lindicéia Batista de França. Repercussões da política internacional na política para Educação Infantil 

brasileira após 1990. 2009. 155f. Dissertação (Mestrado em Educação) –  Faculdade de Educação, Universidade 

Estadual de Maringá, Maringá, 2009. 

 

08 

 

BUENO, Cristiane Aparecida Ribeiro.  As proposições do Banco Mundial para as políticas de Educação Infantil 

no Brasil (1990/2010). 2012. 140 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Educação, Comunicação e 

Artes, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2012. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 
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         A dissertação de Mestrado de Real (2000) intitulada Educação infantil: políticas 

públicas e ação institucional investiga a política pública de Educação Infantil brasileira no 

âmbito federal e suas implicações na ação institucional no município de Dourados, estado de 

Mato Grosso do Sul, no período de 1988 a 1998, a partir das questões: “o que está subjacente 

à atual política de educação infantil? Como se configura e o que significa essa política na 

esfera municipal? Qual a concepção de infância e de Educação Infantil implícita na política 

pública, configurada na relação entre as esferas federal e municipal” (REAL, 2000, p. 20). 

          Mediante a análise documental de fontes primárias como as legislações nacional e 

municipal, documentos oficiais, dados estatísticos e informações coletadas por meio de 

entrevistas e tendo como referencial teórico Karl Marx, Antonio Gramsci, Philippe Ariés, 

Moysés Kuhlmann Júnior, Sonia Kramer, Maria Lúcia Machado, Tisuko Kishimoto, entre 

outros, a dissertação de Real (2000) está organizada em dois capítulos: a Educação Infantil na 

política pública nacional e a Educação Infantil na concepção municipal. 

          Ao discutir o contexto da Reforma do Estado brasileiro e suas implicações na Educação 

Infantil, Real (2000) destaca a centralidade atribuída ao Ensino Fundamental, a 

descentralização da esfera implementadora das políticas para a configuração local 

(municipalidade), a focalização na população pobre e a participação social como um 

pressuposto de viabilização da implantação das medidas sociais, presente nas diretrizes das 

Organizações Internacionais como Banco Mundial, PNUD, UNICEF e UNESCO.  

          Quanto ao Banco Mundial, partindo do estudo de sua publicação O Estado num mundo 

em transformação, Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1997 a pesquisa analisa que as 

“determinações constantes nesse documento coincidem com as diretrizes que o Estado 

brasileiro vem implementando”, evidenciando “o direcionamento para a efetivação de uma 

nova relação entre Estado e sociedade civil”, com “o maior envolvimento da sociedade na 

implementação dos serviços sociais” com a participação do setor privado e “a retirada do 

Estado que passaria a ser o órgão catalisador e distribuidor de recursos para as áreas 

específicas” (REAL, 2000, p. 39). Estas discussões estão presentes também nas produções 

acadêmicas de Ramon (2003), Marquez (2006), Oliveira (2006), Angola (2008), Lopes (2009) 

e Bueno (2012). 

         Relativamente à Creche, ao analisar a publicação do Banco Mundial intitulada 

Desarrollo de la primera infancia: invertir en el futuro (1996), a autora (REAL, 2000, p. 38) 

observa que apesar deste mencionar “a importância do investimento na primeira infância, a 

maior parte dos recursos estão sendo disponibilizados para a educação primária” e outra 

parcela  para a saúde, a nutrição e a pré-escola. 
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A concepção de educação, e mais especificamente de Educação Infantil, é intrínseca 

à sociedade, pois é construída, socialmente, com base em sua memória. Com isso 

não se quer afirmar que as diretrizes pontuadas nos documentos do MEC [Ministério 

da Educação] para a Educação Infantil não são passíveis de se constituírem fatos 

reais. Pretende-se, apenas, explicitar que a construção da concepção de Educação 

Infantil está em curso, mas no atual momento histórico faltam as bases materiais 

para a configuração das diretrizes apontadas como uma concepção de base social. 

[...].  

De acordo com o projeto de sociedade que se pretende, o qual vem buscando o 

crescimento e o desenvolvimento, o Ensino Fundamental vem se caracterizando 

como foco central de elaboração e implementação da política educacional. A 

Educação Infantil nesse contexto permanece subdividida em duas instâncias, a 

creche e a pré-escola. 

As perspectivas que se apontam para uma Educação Infantil única e de qualidade, 

que não seja prioritariamente assistencial ou, por outro lado, um simulacro do 

Ensino Fundamental, não se constitui um fato deste final de século. Mas cumpre 

ressaltar que ao mesmo tempo que se constitui em um limite posto, pode se 

transformar em uma possibilidade de sua efetividade se houver uma mobilização e 

articulação nesse sentido (REAL, 2000, p. 140-141). 

 

          Segundo Real (2000), a prioridade atribuída ao Ensino Fundamental resultou em uma 

diferenciação entre creche e pré-escola dentro do contexto da Educação Infantil no município 

de Dourados, permitindo que a pré-escola seja concebida diferentemente da creche por 

envolver a faixa etária mais próxima do Ensino Fundamental, verificando uma ruptura entre 

as intenções expressas no documento Política Nacional de Educação Infantil publicado do 

Ministério de Educação (MEC) em 1994 e sua interpretação na esfera local.  

          O artigo científico de Rosemberg (2001) intitulado Avaliação de programas, 

indicadores e projetos em educação infantil discute modelos de avaliação, partindo de três 

tipos de fundamentos de ação no campo da Educação Infantil: a intuição, os valores e o 

conhecimento científico.   

          O artigo está organizado em quatro itens: introdução; o conhecimento científico e as 

políticas de educação infantil; reconceituando avaliação em educação infantil; e, modelos de 

avaliação em educação infantil. 

          Ao discutir o conhecimento científico, o qual “decorre de pesquisas e teorias científicas 

formuladas no próprio campo da educação infantil ou disciplinas correlatas”, Rosemberg 

esclarece que este constitui “um instrumento auxiliar na formulação e avaliação de políticas 

sociais”, um dos “fundamentos das negociações das políticas públicas”, as quais são 

“resultantes do jogo de interesses e pressões” (ROSEMBERG, 2001, p. 20-21). Além disso, a 

autora destaca que o Banco Mundial vem ocupando espaço no campo das pesquisas sobre 

desenvolvimento social, estabelecendo prioridades, estratégias e avaliações em políticas 

educacionais, baseado em suas pesquisas e estudos, a partir dos anos de 1970.    
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          Rosemberg (2001) discute o conceito de avaliação de políticas, programas e projetos de 

Educação Infantil e elenca alguns questionamentos acerca destes.     

 

A avaliação constitui uma forma particular de pesquisa social que tem por finalidade 

determinar não apenas se os objetivos propostos foram atingidos (conceituação 

tradicional), mas também se os objetivos propostos respondem às necessidades dos 

participantes diretamente concernidos pela educação infantil: pais (especialmente as 

mães), profissionais e crianças. 

Ao recomendar esta conceituação de avaliação estou sugerindo, inicialmente, um 

questionamento dos objetivos que vêm orientando propostas de projetos e programas 

de educação infantil. Qual o seu objetivo? Os objetivos que propõem respondem a 

que tipos de necessidades/interesses? Os atores sociais mais particularmente 

interessados – pais/mães, profissionais e crianças – concordam com tais objetivos? 

Esta pergunta é chave para orientar a montagem de pesquisas visando a avaliação de 

programas e projetos, pois inclui reflexão e análise relativas ao ponto de partida: os 

objetivos de políticas, programas e projetos (ROSEMBERG, 2001, p. 23; grifo da 

autora). 

 

          Ao analisar os modelos de avaliação em Educação Infantil Rosemberg assinala que 

estes estão relacionados às tendências quanto aos objetivos das propostas educativas: 

 

Uma análise da literatura internacional evidencia, de imediato, duas grandes 

tendências contemporâneas quanto aos objetivos da educação infantil: uma proposta 

para os países desenvolvidos; outra para os em desenvolvimento. Para os países em 

desenvolvimento, particularmente a América Latina dos anos 90, o principal 

objetivo que vem sendo proposto à educação infantil é o da prevenção do impacto da 

desigualdade econômica (mortalidade, desnutrição infantil), especialmente 

prevenção do fracasso no ensino fundamental, uma estratégia para o aumento de sua 

eficiência (ROSEMBERG, 2001, p. 23).  

 

          Nesta perspectiva, Rosemberg (2001) ressalta que na avaliação de programas e projetos 

em Educação Infantil nos países em desenvolvimento, um dos indicadores chave é a avaliação 

custo-benefício, que inclui as taxas de retorno, num viés economicista, presentes nos estudos 

e pesquisas do Banco Mundial. Nos países desenvolvidos, especialmente na Comunidade 

Europeia, os modelos de avaliação são inspirados em planos teórico-conceituais e na 

construção de indicadores, como por exemplo: os participantes em programas e projetos em 

Educação Infantil (pais/mães, profissionais/trabalhadores (as) e crianças); e, as categorias de 

informação (necessidades, demanda e provimento). A autora afirma que este modelo 

complexifica as avaliações de custo-benefício, mas possibilita a pesquisa desempenhar sua 

função pública de instrumentalizar os atores sociais para negociarem as prioridades e 

necessidades partindo do conhecimento disponível. 

          As análises de Rosemberg (2001) são citadas nas dissertações de Ramon (2003) e 

Marquez (2006). A autora não especifica a metodologia de pesquisa, nem seu referencial 

teórico nas diversas partes da estrutura do artigo de periódico. 
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          A dissertação de Mestrado de Müller (2002) intitulada Ecos da infância: uma escuta 

sensível à turma do pré discute os processos de desaparecimento da infância e as políticas do 

Banco Mundial para a Educação Infantil, a qual apresentamos o resumo na íntegra.  

 

O objetivo do presente trabalho era entender os processos de desaparecimento da 

infância na atualidade. O cenário escolhido foi uma das modalidades de Educação 

Infantil da cidade de São Leopoldo/RS - uma turma de pré agregada à Escola de 

Ensino Fundamental. A imersão neste campo, a identificação de fontes 

bibliográficas sobre o tema e a análise de políticas me provocaram novas perguntas. 

A infância, como categoria social, está sendo ameaçada? E, como a escola concebe 

as manifestações das crianças da Turma do Pré? Busquei alguns referenciais para 

sustentar a opção metodológica de escutar as crianças. Essa perspectiva, chamada de 

escuta sensível, concebe as crianças como atores sociais capazes de entender as 

relações estabelecidas nos seus mundos. Recorri às estatísticas mundiais, que 

apresentam dados sobre as taxas de fertilidade de alguns países. Fiz um recorte, 

enfocando esses processos em alguns países europeus e sul-americanos, tentando 

entender as relações entre diminuição do número de crianças e desaparecimento da 

infância. As políticas do Banco Mundial também foram enfocadas e, com isso, 

destaquei as concepções de Educação Infantil, crianças e infância desse organismo. 

Políticas nacionais e locais também foram analisadas. Entre os estudos sobre 

desaparecimento da infância, encontrei constatações de que a infância está sendo 

ameaçada. Motivos para isso: imposições das grandes corporações para a infância; 

transformações nas instituições de resguardo e influência da mídia. Encontrei, 

contrapondo-se a isso, autores que criticam essas teses e foram os motivadores para 

a análise de outras perspectivas. Os conceitos de infância plural e de culturas infantis 

foram discutidos com vistas a entender o que as crianças estavam direcionando em 

suas falas. Busquei compreender todos esses aspectos, também escutando as 

professoras da Turma do Pré. Conclui observando que o conceito de infância(s) vem 

sendo ameaçado por políticas que visam a homogeneizar em uma única infância, 

universal em tempos e espaços. Por outro lado, retratei as crianças não como seres 

passivos a isso, e sim como atores sociais plenos que se manifestam, a seu modo, 

através do brinquedo, trabalho, riso, fantasia e resistência (MÜLLER, 2002, s.p.). 

  

          A dissertação de Mestrado de Ramon (2003) intitulada Os programas não-formais de 

Educação Infantil no Brasil e no Chile: entraves e possibilidades para a promoção do 

desenvolvimento da criança pequena objetiva realizar um levantamento das propostas de 

programas de educação infantil no Brasil e no Chile, especialmente informais, buscando 

compreender as bases das políticas inspiradas ou derivadas dos direcionamentos do Banco 

Mundial e os avanços, contradições e entraves que estas estão direcionando, considerando as 

diferenças sociais, culturais, demográficas e econômicas entre os dois países e as necessidades 

educacionais e os direitos da criança, da família e dos educadores envolvidos, partindo de 

alguns questionamentos: 

 

Mas, considerando-se que as políticas de expansão do atendimento, através da 

redução de custo, que vêm sendo propostas e implementadas na América Latina têm 

os mesmos direcionamentos, como estão sendo incorporadas por diferentes países? 

Como as diferenças sócio-econômicas e demográficas entre os países atuam na 

incorporação dessas políticas homogêneas? Quais são as bases dessas políticas 

educacionais? Será possível identificar se essas políticas estão se constituindo como 
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avanços ou como entraves para o desenvolvimento dos programas e da educação das 

crianças pequenas? (RAMON, 2003, p. 8).  

            

          A pesquisa de Ramon (2003) se pauta em revisão bibliográfica e em análise de 

documentos, apoiada no referencial proposto por Urie Bronfenbrenner e M. Cochran para 

avaliar ênfases nas políticas e programas de educação e cuidado infantil. Nos três capítulos, a 

dissertação discute: a contextualização de Chile e Brasil: aspectos demográficos, sociais, 

políticos e ideológicos; as políticas das reformas educacionais: características, aspectos e 

alguns resultados; e, a educação infantil e as políticas e programas não-formais de 

atendimento no Chile e no Brasil.  

Em relação ao Banco Mundial, Ramon (2003) analisa os norteamentos presentes em sua 

publicação de 1996 intitulada Desarrollo de la primera infancia: invertir en el futuro, a qual é 

discutida na dissertação de Real (2000) e no artigo de periódico de Rossetti-Ferreira, Ramon e 

Silva (2002). Analisa, também, as obras de Mary Erming Young intituladas Desarrollo 

integral del niño en la primera infância: desafios y oportunidades e Early child development: 

investing in the future, ambas publicadas em 1996 pelo referido Banco, e Early child 

development: investing in our children’s future, publicado em 1997, pela editora Elsevier. A 

primeira obra de Mary Erming Young listada também foi analisada por Rossetti-Ferreira, 

Ramon e Silva (2002) e a segunda por Marquez (2006). 

          Ao analisar o discurso do Banco Mundial presentes nos documentos pesquisados 

(BANCO MUNDIAL, 1996; YOUNG, 1996, 1997), Ramon (2003) assinala: 

 

Várias questões encontram-se aí implícitas: 

. a cisão da faixa de 0 a 3 anos de idade; 

. a meta de implementação de diversas modalidades de programas de atendimento 

como política pública; 

. a visão da função da creche como instrumento de compensar carências e prevenir 

de riscos sociais. 

Algumas dessas orientações poderiam, conjuntamente com o desenvolvimento de 

programas de educação infantil, promover ações emergenciais às crianças pequenas, 

ou seja, poderiam pontualmente complementar as ações de cuidado e educação 

infantil, como por exemplo, programas nutricionais. No entanto, essas orientações 

tornam-se preocupantes quando deixam de ser ‘programas complementares’ aos 

programas formais de educação infantil e passam a ser incorporados nas políticas 

públicas como única forma de atendimento para as crianças pequenas de baixa renda 

(RAMON, 2003, p. 114). 

 

 

          Tendo em consideração os programas não-formais, Ramon (2003) destaca que nas 

últimas décadas, na maioria dos países latino-americanos, o Banco Mundial tem proposto 

políticas compensatórias para a primeira infância, com modelos de atendimento chamados 
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alternativos dirigidos às camadas pobres das populações, com a participação comunitária, 

utilizando espaços físicos públicos (parques, jardins, igrejas, anexo de escolas e residências 

domiciliares das próprias mães), visando a expansão do atendimento com redução de custos. 

A partir desta concepção, a “educação infantil passa a ter uma função instrumental”, visando a 

prevenção e compensação de carências das crianças pobres. Além disso, estes programas não-

formais, “apresentam-se como um grande retrocesso para a área de educação infantil e para a 

concepção integrada de cuidado e educação que estava em plena construção e 

desenvolvimento” (RAMON, 2003, p. 50).    

          Sobre os estudos realizados, a autora (2003) observa que: 

 
Os dados apontaram que a incorporação dos norteamentos do Banco Mundial nos 

dois países apresenta aspectos semelhantes e divergentes. As divergências estão 

relacionadas à história política, econômica e social de cada país e do percurso que os 

programas não-formais tiveram ao longo da história em cada um dos países. As 

semelhanças estão na forma como a educação infantil está sendo concebida: um 

instrumento de prevenção de risco social e combate à pobreza, dirigido às camadas 

mais pobres, ocasionando uma seletividade entre ricos e pobres. Desta maneira, 

podemos levantar algumas hipóteses que apontam que essas políticas podem 

contribuir para a exclusão social, configurando-se como fator de risco para a 

promoção de uma educação de qualidade que considere os direitos da criança 

(RAMON, 2003, p. 1). 

 

          As dissertações de Real (2000), Marquez (2006), Lopes (2009) e Bueno (2012) 

discutem similarmente estas análises desenvolvidas pela autora, inclusive sua dissertação é 

citada por Marquez (2006). 

          Ramon (2003) não especifica seu referencial teórico nas diversas partes da estrutura da 

dissertação (resumo, introdução, início dos capítulos, considerações finais).  

          A dissertação de Mestrado de Almeida (2004) intitulada A Educação Infantil na década 

de 90: algumas reflexões sobre sua viabilidade em tempos de ajustes neoliberais discute o 

desenvolvimento da Educação Infantil e as propostas do Banco Mundial, que apresentamos o 

resumo na íntegra. 

Este estudo tem como objetivo analisar a viabilidade do desenvolvimento da 

Educação Infantil na década de 90, em tempos de neoliberalismo. Toma como ponto 

de partida a Constituição Federal de 1988, que reconhece as crianças como cidadão 

de direitos e lhes garante o acesso à educação, sob a responsabilidade do Estado, da 

família e da sociedade. Tal pressuposto orienta a presente pesquisa feita em 

deliberações e regulamentações para verificar o atendimento a esse direito 

constitucional. O primeiro documento analisado, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente aprovado em 1990, respeita a Constituição, amplia alguns direitos e 

regulamenta a doutrina de proteção integral e formação, dando-lhe prioridade 

absoluta. Com o encaminhamento no Brasil da política neoliberal que se consolidou 

no governo de FHC [Fernando Henrique Cardoso], acontece à reforma do Estado, o 

Estado mínimo. As privatizações e a redução de gastos públicos geraram 

desemprego e agravaram as condições de vida, em especial das classes mais pobres. 

Os cortes seriam feitos, prioritariamente, na política social, incluindo-se a educação. 
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A reforma educacional, proposta pelo Banco Mundial, focalizou os gastos no ensino 

fundamental em detrimento dos demais níveis de ensino, por meio da 

descentralização que se traduz em municipalização e privatização, sem que o 

governo deixe de controlar a educação por meio da avaliação institucional da 

definição de diretrizes curriculares. Tomando como pressupostos a ampliação de 

direitos na década de 80 e as medidas neoliberais em 90, são analisados os 

encaminhamentos dados para a Educação Infantil nos seguintes documentos que 

regulamentam a educação atualmente no Brasil: o Plano Nacional de Educação, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Referencial Curricular para a 

Educação Infantil e as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil. As reflexões, 

embasadas nestes documentos, buscam verificar qual educação se propõe para as 

crianças brasileiras neste momento e, principalmente, se ela atende aos princípios de 

formação integral, com prioridade absoluta a todas as crianças oferecendo uma 

educação de qualidade que prioriza o cuidar e o educar ou se traça o caminho para a 

assistência continuada (ALMEIDA, 2004, s.p.). 

 

          A dissertação de Mestrado de Marquez (2006) intitulada O Banco Mundial e a 

Educação Infantil no Brasil investigou o cenário brasileiro que se delineia em torno das 

políticas públicas de Educação Infantil subsidiadas pelo Banco Mundial.  

          Com base em uma perspectiva sócio-histórico-dialética, Marquez (2006) desenvolve 

uma pesquisa documental e bibliográfica, buscando compreender as orientações conceituais e 

políticas do Banco Mundial quanto à educação, especialmente a Educação Infantil, e procura 

identificar projetos que visam sua implementação no Brasil, a partir dos anos noventa, tendo 

como referencial teórico Fabiola Maria Ramon, Fúlvia Rosemberg, José Marcelino de 

Rezende Pinto, Karl Marx, Helen Penn, Maria Abádia Silva, Marília Fonseca, Roberto Leher, 

dentre outros. A dissertação está estruturada em três capítulos: o Banco Mundial e a educação; 

desafios históricos da Educação Infantil brasileira; e, o Banco Mundial e a Educação Infantil 

no Brasil.  

          Em referência ao Banco Mundial, partindo de uma visão organizacional da instituição, 

apresenta suas políticas educacionais presentes nos Documentos Setoriais de Educação (1971, 

1974, 1980, 1995 e 2000) e analisa as políticas públicas elaboradas, implementadas e 

monitoradas para a educação de crianças de zero até seis anos de idade.  

 
O Banco vem ampliando suas funções, nas últimas décadas, atuando como órgão 

político central, como coordenador do processo global de desenvolvimento, como 

agência de financiamento a longo prazo e de assistência técnica para projetos 

econômicos e sociais específicos. Tornou-se uma instituição participante da 

economia mundial, ampliando sua autoridade original, dilatando seu raio de alcance 

e controle, impondo suas diretrizes econômicas, que refletem as ideologias e teorias 

do mercado livre, as quais estão no cerne do projeto de globalização que circunda o 

discurso neoliberal. 

Como podemos constatar, a hegemonia do Banco Mundial vem se expressando 

através de condicionalidades e da capacidade de impor aos governos os princípios 

de reprodução financeira do capital, com o consentimento e a participação dos 

setores governamentais dos países clientes. Ele vem prescrevendo para os países em 

desenvolvimento, particularmente o Brasil, a adesão às macropolíticas deliberadas, 

desregulação e abertura para o capital transnacional, estabilidade econômica, 

segurança, um Estado forte e máximo para o capital, um Estado mínimo para os 
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trabalhadores, especialmente para as políticas sociais. Neste contexto, percebemos 

que se acirram os embates políticos com vista à minimilização do Estado da 

promoção e sustentação das políticas sociais universais.  

A intervenção do Banco Mundial na formulação, nas decisões e na implementação 

das políticas expressa-se no ajuste estrutural e nos planos de estabilização, nas 

reformas institucionais, nas exigências de resultados satisfatórios, condicionados às 

cláusulas contratuais e a aprovação de empréstimos, na privatização dos serviços 

públicos, na incorporação da lógica empresarial da produtividade ao sistema de 

ensino, na concepção compensatória dos programas oficiais dirigidos aos grupos de 

excluídos, na restrição dos serviços de proteção social (seguridade social, saúde e 

educação) aos trabalhadores, na política de subordinação dos interesses e demandas 

sociais (MARQUEZ, 2006, p. 199; grifo da autora). 

 

            A tese de Oliveira (2006) e as dissertações de Real (2000), Ramon (2003), Angola 

(2008), Lopes (2009) e Bueno (2012) discutem também estas análises desenvolvidas pela 

autora, inclusive sua dissertação é citada por Gonzaga (2011) e Bueno (2012).   

           Na análise dos cinco Documentos Setoriais de Educação (1971, 1974, 1980, 1995, 

2000), Marquez (2006) observa que as orientações políticas e estratégicas do Banco Mundial 

são de intervenção sistemática, firmadas nos padrões de empréstimos, de pesquisas 

preliminares e de condicionalidades a serem cumpridas pelos países clientes, definindo uma 

racionalidade técnico-instrumental. Em relação às políticas educacionais, a base de 

sustentação teórica está posta na teoria do capital humano, em que a educação propicia maior 

produção e maiores investimentos, com o objetivo de assegurar a reprodução e a acumulação 

do capital, e não do desenvolvimento humano e social, conforme analisado também por Penn 

(2002) e Bueno (2012).  

          As políticas prescritas desde o Documento Setorial de 1971 e aprofundadas nas 

publicações subsequentes analisadas na investigação científica (MARQUEZ, 2006), presentes 

nos projetos financiados e nas políticas públicas são: empenho no Ensino Fundamental, 

racionalização dos recursos públicos, novas fontes de financiamento, privatização do ensino, 

intransigência em relação ao aumento dos percentuais do Produto Interno Bruto (PIB) 

destinados ao financiamento da educação, descentralização da gestão educacional, ajuste da 

educação profissional às demandas do mercado, ênfase na formação continuada em 

detrimento da formação inicial, flexibilização do contrato de trabalho docente, desvalorização 

dos profissionais da educação em todos os níveis, efetivação de procedimentos legais na 

carreira profissional voltados para resultados, recentralização dos controles através da 

institucionalização dos exames nacionais e dos parâmetros curriculares.  

            Em relação à Educação Infantil, partindo da análise das publicações Brasil 

desenvolvimento da primeira infância: foco sobre o impacto das pré-escolas, de 2002, 

Desenvolvimento inicial da criança: manual para usuários do website, de 1998, Early child 

development: investing in the future, de Mary Eming Young de 1996, Reducción de la 
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pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y círculos viciosos, de Guillermo E. Perry et al. de 

2006, entre outras, o Banco Mundial propõe atendimento alternativo, os quais retomam a 

separação entre creche e pré-escola, isto é, propõe programas informais para as crianças de 

até três anos de idade e atendimento em pré-escola para as crianças de quatro a seis anos de 

idade.  

           As proposições do Banco para as crianças menores de sete anos de idade, segundo os 

estudos de Marquez (2006), baseiam-se em uma visão economicista, pautada na redução dos 

gastos públicos e em preceitos econômicos, incorporada como componente dos projetos 

financiados, através de programas informais de baixo custo, tendo como justificativas a 

prevenção do impacto da desigualdade econômica e do fracasso escolar, em função do 

desempenho e do rendimento posteriores das crianças no Ensino Fundamental, 

consequentemente economizando recursos financeiros que seriam investidos em evasão e 

repetência escolar. É importante destacar que as propostas alternativas de implementação de 

modelos informais de atendimento para os mais pobres, retomam a concepção de políticas 

diferenciadas para as diferentes camadas sociais, retomando a concepção de que a creche 

objetiva compensar carências nutricionais, cognitivas, emocionais, sociais e culturais, de 

acordo com as análises presentes nos trabalhos de Real (2000), Penn (2002), Rossetti-

Ferreira; Ramon e Silva (2002), Ramon (2003), Lopes (2009) e Bueno (2012).  

          Diante das orientações conceituais e políticas do Banco Mundial, Marquez (2006) 

destaca o papel da creche e da pré-escola na produção do conhecimento e na construção de 

uma sociedade democrática e justa.  

 
Infelizmente, por um lado, as novas faces da Educação Infantil brasileira estão sendo 

orientadas por programas informais de baixo custo financeiro. Felizmente, por outro 

lado, a creche e a pré-escola são instituições educativas, científicas e sociais, seu 

reconhecimento e sua legitimidade social estão vinculados, historicamente, à sua 

função social de educar, comprometida com a construção de uma sociedade 

democrática e justa.  A creche e a pré-escola são contextos educativos, constituindo-

se em espaços privilegiados de aprendizagens das crianças de zero a seis anos, nos 

vários aspectos – físico, motor, afetivo, social, intelectual, cognitivo, cultural, ético e 

estético. Ao abrir mão do reconhecimento histórico, das lutas e reivindicações 

sociais, em especial da classe trabalhadora, dentre as quais certamente está o direito 

à Educação Infantil em instituições públicas coletivas, a Educação Infantil corre o 

risco de servir, não a sua transformação, mas a propósitos de reprodução do poder e 

das suas estruturas existentes.  

A educação no Brasil não pode perder sua finalidade essencial: a produção do 

conhecimento autônomo para o bem estar coletivo e para a emancipação social 

(MARQUEZ, 2006, p. 202-203). 

 

              Mediante a leitura dos trabalhos acadêmicos e científicos das pesquisadoras Real 

(2000), Rossetti-Ferreira; Ramon e Silva (2002), Ramon (2003), Marquez (2006), Angola 

(2008), Lopes (2009) e Bueno (2012) podemos observar, no âmbito da educação pública, 
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inclusive da Educação Infantil, a materialização das proposições do Banco Mundial 

fundamentadas em seus documentos e publicações, construídas no transcorrer da história 

educacional brasileira, com o consentimento e a participação nacional, na mesma perspectiva 

que Luis (2005) observa em sua investigação referente a Mocambique. 

          A pesquisa de Lopes (2009) intitulada Repercussões da política internacional na 

política para Educação Infantil brasileira após 1990 tem como objetivo apontar e 

compreender as repercussões da política internacional encaminhadas pelas agências 

multilaterais – Banco Mundial, CEPAL, UNESCO e UNICEF – para a política educacional 

das crianças de zero a seis anos de idade no Brasil no período de 1995 a 2005, partindo das 

seguintes indagações: 

 
quais princípios e orientações emanam das agências multilaterais para as políticas de 

Educação Infantil? Quais princípios e orientações representam a política brasileira 

destinada a esse nível de ensino? Em que medida acontece a repercussão na 

legislação brasileira para a Educação Infantil? (LOPES, 2009, p. 13).  

 

          A pesquisa tem como base metodológica um diálogo crítico com as fontes documentais, 

em uma abordagem materialista-histórica, e está estruturada em três capítulos: a Educação 

Infantil na agenda política das agências multilaterais; políticas públicas para a Educação 

Infantil no Brasil após 1990; e, repercussões da política internacional para Educação Infantil 

na política nacional pertinente.  

          De acordo com a investigação de Lopes (2009), neste período, após os anos de 1990, as 

orientações internacionais propostas pelo Banco Mundial, CEPAL, UNESCO e UNICEF em 

seus documentos oficiais, têm fornecido subsídios teóricos, técnicos e financeiros aos países 

em desenvolvimento como o Brasil, em uma intervenção sistemática no campo educacional 

voltada à “formação do cidadão produtivo com equidade, na ótica de garantir oportunidades 

de competitividade” (LOPES, 2009, p. 11). 

          Segundo as orientações presentes nas publicações do Banco Mundial intituladas 

Prioridades y estrategias para la educación: estúdio sectorial del Banco Mundial, de 1995; O 

Estado num mundo em transformação: relatório sobre o desenvolvimento mundial, de 1997; 

e, Reducción de la pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y círculos viciosos. Estúdios del 

Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, de 2006, – que são analisados também por 

Real (2000) e Marquez (2006) –, Lopes ressalta:  

 

Diante do exposto, é possível considerar que o Banco Mundial, agência multilateral 

de financiamento, atua de fato com orientações para a Educação Infantil aos países 

periféricos. Ao pôr em prática políticas de Ajuste Estrutural, atua com propostas de 

‘reformas’ administrativas, as quais considera necessárias para um Estado eficiente. 
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Com linhas de ações focalizadas para o retorno econômico, o alívio da pobreza se 

situa no centro das estratégias do Banco, ao passo que à Educação são atribuídas as 

funções de aliviar a pobreza e de alcançar o desenvolvimento econômico. 

Nas políticas propostas para a Educação Infantil, o Banco enfatiza o atendimento 

com programas de ‘Desenvolvimento e Cuidado da Primeira Infância’ – ECD –, os 

quais se caracterizam num caráter informal, com foco de atendimento à população 

pobre. Verifica-se que o Banco atribui a estas políticas a tarefa de ‘desenvolver, 

‘cuidar’ e ‘educar’ as crianças pequenas que vivem em situação de vulnerabilidade, 

focalizando, a longo prazo, a formação de um adulto produtivo para o mercado de 

trabalho, garantindo, assim, a sustentabilidade mundial  (LOPES, 2009, p. 42-43). 

 

          Relativamente à Educação Infantil brasileira, Lopes (2009) destaca que esta se institui 

em um cenário de Reforma do Estado e da Educação que permeiam mudanças instituídas 

pelas orientações propagadas nos poderes hegemônicos internacionais, verificando a 

prioridade dos investimentos públicos para o Ensino Fundamental em detrimento da Educação 

Infantil, para qual se recomenda baixo investimento público por meio de programas não-

formais, com a participação de iniciativas comunitárias, eximindo-se o papel do Estado, 

conforme analisado também por Real (2000), Ramon (2003), Marquez (2006) e Bueno 

(2012).  

          A pesquisadora não especifica seu referencial teórico nas diversas partes da estrutura da 

dissertação (resumo, introdução, início dos capítulos, considerações finais).  

         A investigação científica de Mestrado de Bueno (2012) intitulada As proposições do 

Banco Mundial para as políticas de Educação Infantil no Brasil (1990/2010) investigou as 

convergências e as divergências da legislação educacional brasileira em relação às 

proposições do Banco Mundial.  

          A autora não especifica a problemática a ser discutida na pesquisa, a metodologia de 

pesquisa, nem seu referencial teórico nas diversas partes da estrutura do trabalho acadêmico 

(resumo, introdução, início dos capítulos, considerações finais).  

          Mediante a leitura da dissertação, observa-se que Bueno (2012) realizou uma pesquisa 

documental e bibliográfica, organizada em três capítulos: educação e desenvolvimento para o 

Banco Mundial: onde se situa a Educação Infantil; a Educação Infantil como componente da 

Reforma da Educação Básica; e, a legislação educacional brasileira para a Educação Infantil 

como expressão das proposições do Banco Mundial. 

        No que diz respeito ao Banco Mundial, a dissertação de Bueno (2012) analisa as 

proposições presentes em suas publicações: O Estado num mundo em transformação: 

relatório sobre o desenvolvimento mundial 1997; Brasil desenvolvimento na primeira 

infância: foco sobre o impacto das pré-escolas de 2001; O combate à pobreza no Brasil: 

relatório sobre pobreza, com ênfase nas políticas voltadas para a redução da pobreza de 

2001; Conhecimento e inovação para a competitividade de 2008; Relatório anual do Banco 
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Mundial 2009; e, Atingindo uma educação de nível mundial no Brasil: próximos passos de 

2010, sendo que algumas destas são analisadas também por Real (2000), Marquez (2006), 

Lopes (2009). A pesquisadora pontua que: 

 
Os documentos do Banco Mundial, analisados neste trabalho, anunciaram as 

proposições para a focalização do atendimento educacional preferencialmente para 

as famílias de baixa renda, demonstrando articulação quanto a concepção 

educacional deste Organismo Internacional de investimento no capital humano 

como forma de aliviar a pobreza e contribuir com o desenvolvimento econômico e 

social. Desta forma, a Educação Infantil passou a ser apresentada e discutida por este 

Organismo Internacional como uma ‘ferramenta’ para o desenvolvimento. Portanto, 

as proposições para as políticas educacionais para Educação Infantil apresentam-se 

como uma importante estratégia de alívio da pobreza, já que incitam a produtividade 

dos sujeitos, salvaguardando as questões estruturais geradoras da pobreza (BUENO, 

2012, p. 127-128; grifo da autora). 

 

          Partindo da análise das seis publicações citadas, a autora dialoga com a legislação 

nacional (Plano Decenal de Educação de 1993; Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei 9.394/1996; e, Plano Nacional de Educação de 2001) e com alguns 

documentos publicados pelo Ministério da Educação (Referencial curricular nacional para a 

Educação Infantil de 1998; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 

1999; Política nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à 

Educação de 2006; e, Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da 

criança de seis anos de idade de 2006), relacionados à Educação Infantil brasileira. De acordo 

com Bueno, os documentos e publicações analisados evidenciaram convergências em relação 

às proposições do Banco Mundial, especialmente “no que se refere ao direcionar esforços no 

capital humano como forma de alívio das condições de pobreza dos grupos socialmente 

vulneráveis, indicando o investimento educacional na infância como um investimento social” 

(2012, p. 128; grifo da autora).  

          Bueno (2012) constatou que a política educacional para a Educação Infantil no Brasil, 

elaborada nas décadas de 1990-2010, expressou as proposições do Banco Mundial de 

satisfação das necessidades básicas relacionadas à teoria do capital humano, visando o alívio 

da pobreza, a redução das carências sociais e a aquisição de competências e habilidades, para 

a inserção no mercado de trabalho e de consumo, para a produtividade dos sujeitos e o 

aumento da rentabilidade futura.  

          As proposições advindas do Banco Mundial foram formuladas visando à qualidade do 

atendimento e sua relação com o custo-benefício-retorno da Educação Infantil, incentivando 

programas de atendimento informais por meio da parceria entre a população e o serviço 

público, com a racionalização de gastos, eximindo o Estado de um investimento direto na área 
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educacional, em consonância com as análises das pesquisadoras Real (2000), Ramon (2003), 

Marquez (2006), Lopes (2009) e Bueno (2012).  

          As produções científicas elaboradas por Helen Penn (2002) e Maria Clotilde Rossetti-

Ferreira, Fabiola Ramon e Paula Soares Silva (2002) discutem as orientações políticas do 

Banco Mundial para o “Desenvolvimento da Primeira Infância” nos países em 

desenvolvimento, elencadas no Quadro 16, por ordem alfabética. 
 

Quadro 16: Lista dos artigos científicos selecionados e incluídos na pesquisa  

N. 
 

ARTIGOS CIENTÍFICOS 

01 

 

PENN, Helen. Primeira infância: a visão do Banco Mundial. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 115, p. 7-24, mar. 

2002. 

 

 

02 ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde; RAMON, Fabiola; SILVA, Ana Paula Soares. Políticas de atendimento à 

criança pequena nos países em desenvolvimento. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n. 115, p. 65-100, mar. 2002. 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

          O artigo científico de Penn (2002) intitulado Primeira infância: a visão do Banco 

Mundial examina as proposições políticas do Banco Mundial para as crianças como exemplo 

da globalização da infância. Partindo do argumento que a globalização é caracterizada por um 

ponto de vista econômico neoliberal que aumenta a desigualdade entre os países ricos e 

pobres e entre os grupos sociais ricos e pobres, dentro de cada nação, bem como por um 

otimismo tecnológico-científico que destaca os benefícios das intervenções tecnológicas, a 

autora discute como estes aspectos influenciaram as políticas do Banco Mundial para a 

primeira infância e exemplifica as contradições inerentes a essa abordagem.  

          O artigo está organizado em cinco itens: a influência de Sharon Stephens; Banco 

Mundial: um paladino da infância; o desenvolvimento normal da primeira infância; 

promovendo intervenções precoces; e, conclusão. 

          Partindo das análises de Sharon Stephens acerca dos impactos das ações políticas e 

macroeconômicas nas crianças, Penn (2002) analisa as orientações do Banco Mundial 

destinadas à “primeira infância”. De acordo com a autora, o modelo de desenvolvimento 

humano que subsidia as políticas do Banco Mundial para promover o Desenvolvimento e 

Cuidado da Primeira Infância reflete o modelo de desenvolvimento econômico, baseado na 

teoria do capital social, a qual sustenta a atenção ao tema voltado para o bem-estar social, isto 

é, ao “aumentar o capital social de uma pessoa, sua capacidade de vincular-se a redes sociais e 

compartilhar riscos levaria a maior competitividade e produtividade” (PENN, 2002, p. 12). 
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          Para Penn (2002) as propostas apresentadas no manual intitulado Early childhood 

counts: a programming guide on early childhood care for development, publicado em 2000 

pelo Banco Mundial, refletem suas políticas neoliberais, que usando as metáforas econômicas 

e tecnocráticas da teoria do capital social explica e justifica seu interesse pelas crianças, 

defendendo que “o objetivo da infância é tornar-se um adulto plenamente produtivo, o ‘capital 

humano’ do futuro” (PENN, 2002, p. 13). 

           O manual citado apresenta a proposta do Banco Mundial de promoção do 

Desenvolvimento e Cuidado da Primeira Infância, que é baseada em modelos norte-

americanos tidos como “práticas apropriadas ao desenvolvimento”, expressão esta cunhada 

pela National Association for the Education of Young Children. O manual aborda os estágios 

de desenvolvimento por que passam as crianças, divididos em fatias ou aspectos: físico, 

intelectual, emocional e social; os contextos familiares em que as aprendizagens ocorrem; e, 

as práticas que os adultos devem adotar possibilitando o desenvolvimento com sucesso das 

crianças. Penn (2002, p. 15) destaca várias afirmativas reveladoras neste processo. Com o 

objetivo de justificar cada aspecto do comportamento e as práticas propostas, o manual 

recorre as evidências científicas e “assume que os estágios e as práticas associadas são 

semelhantes em toda parte”, sendo que “a ‘cultura’ produziria apenas pequenas variações” e o 

que “define a primeira infância é a capacidade cerebral” (PENN, p. 15). Portanto, se o 

“cérebro se desenvolve bem, o potencial de aprendizagem aumenta e as possibilidades de 

fracasso na escola ou em período posterior da vida diminuem”, cabendo aos programadores 

esclarecidos proporem “práticas apropriadas ao desenvolvimento”, respeitando as 

necessidades culturais das crianças (PENN, 2002, p. 15). 

          Ademais, Penn (2002, p. 17-18) ressalta que “os programas de intervenção precoce e os 

pressupostos sobre os quais repousam têm sido criticados”, pois apesar de serem formulados 

para reduzir a pobreza, propõem modelos de Desenvolvimento e Cuidado da Primeira 

Infância inferiores aos aceitáveis para as crianças mais prósperas; endossam a exploração de 

mulheres, das profissionais da educação infantil, em serviços com baixa remuneração; e 

sugerem programas a baixo custo com o objetivo de reduzir os investimentos na educação da 

“primeira infância”.  

         Neste sentido, concordamos com Penn (2002) quanto ao fato de que as proposições 

políticas do Banco Mundial para programas de Desenvolvimento e Cuidado da Primeira 

Infância serviram para a reprodução dos pressupostos norte-americanos sobre a aceitabilidade 

das disparidades entre ricos e pobres. 
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          Nossa análise sobre a produção de Penn (2002) mostrou que a autora não especificou a 

metodologia de pesquisa, nem seu referencial teórico nas diversas partes da estrutura do artigo 

de periódico aqui em questão. Ademais suas análises são citadas nas dissertações de Ramon 

(2003), Marquez (2006), Lopes (2009), Bueno (2012) e no artigo científico de Rossetti-

Ferreira, Ramon e Silva (2002). 

          O artigo científico de Maria Clotilde Rossetti-Ferreira, Fabiola Ramon e Paula Soares 

Silva (2002) intitulado Políticas de atendimento à criança pequena nos países em 

desenvolvimento analisa as mudanças econômicas e culturais que estão ocasionando 

transformações no funcionamento das famílias e na educação infantil em todas as camadas 

sociais, as quais têm contribuído para o aumento da demanda e implementação de políticas 

de educação e cuidado das crianças pequenas.  

          O artigo está organizado em oito itens: América Latina e Caribe como um estudo de 

caso; modelo de análise das políticas e programas; presença e discurso do Banco Mundial 

como mediador; o discurso dos números: o contexto latino-americano; o discurso dos 

números: a cobertura do atendimento; uma avaliação crítica das políticas e programas; creche 

domiciliar/mãe-crecheira como “alternativa”; e, creches e pré-escolas: a única alternativa 

defensável? 

          Assim como Rosemberg (2001) e Penn (2002), as autoras (2002) destacam que, nas 

últimas décadas, em várias nações, têm ocorrido avanços políticos e legais referentes aos 

programas de cuidado, desenvolvimento e educação das crianças pequenas. No entanto, este 

processo se configura sob formas diversas nos países em desenvolvimento e nos 

desenvolvidos, especialmente em relação às camadas mais pobres da população.  

 
Mediante a análise crítica de dados macroeconômicos, sociais e do discurso oficial 

que norteia as políticas para a primeira infância nos países em desenvolvimento, 

verifica-se que as políticas propostas pelos governos e por agências multilaterais, 

como o Banco Mundial, têm concebido os programas de educação/cuidado infantil 

como uma intervenção social para a superação das desigualdades. [...]. 

Diferem em muito das propostas educacionais que visam à qualidade para o 

atendimento à infância que vêm sendo estabelecidas nos documentos publicados, por 

exemplo, pela European Commission Network on Childcare – ECNC (1990, 1992, 

1996, 1996a) – e pela Organisation for Economic Co-operation and Development – 

OECD (2000). 

Nos países da Comunidade Europeia, as justificativas para essas políticas 

fundamentam-se em um discurso que objetiva tanto contribuir para o 

desenvolvimento da criança, dos seus direitos e acesso aos bens culturais como para 

o estabelecimento de políticas de equidade entre homens e mulheres (Rosemberg, 

2000). Além disso, existe uma preocupação de atender a todas as crianças e famílias 

que queiram usufruir de programas de educação e cuidado para a infância, 

oferecendo uma ampla variedade de alternativas que respondam a necessidades 

diversas (ECNC, 1996a). Daí têm resultado medidas de flexibilização de horários de 

trabalho, licença maternidade e paternidade, diversificação nas formas de 

atendimento etc. Já nos países em desenvolvimento, embora pareçam fundamentar-
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se no direito da criança e da família, quando o alvo é a população pobre, negra e de 

zona rural, essas políticas se concentram em um discurso da necessidade, assentado 

no lema ‘atender pobremente a pobreza’, que transparece de maneira clara nos 

documentos do Banco Mundial, maior agência internacional que orienta e subsidia 

programas para a infância (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002, p. 68-

69).  

 

          A partir de um estudo de caso, análise documental e entrevistas, as autoras (2002) 

elaboram uma reflexão crítica sobre as políticas para as crianças pequenas, destacando 

programas formais e informais implementados nos países em desenvolvimento, especialmente 

da região da América Latina e Caribe, contrapondo-se aos desenvolvidos na Dinamarca e 

Itália. Ao analisar os programas dos nove países selecionados (Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Cuba, México, Peru, Uruguai e Venezuela), baseados no modelo de M. Cochran, 

as autoras (2002) observaram que estes “procuram situar-se numa perspectiva de direitos 

enquanto o discurso e os documentos do Banco Mundial, em regra, os atrelam mais a uma 

perspectiva de necessidades” (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002, p. 90).  

          Um exemplo analisado pelas autoras, observando as categorias diferenciadas de 

qualidade de atendimento nos diferentes países, foi o programa denominado “creche 

domiciliar” ou “mãe-crecheira”, o qual propõe atendimento domiciliar informal pela própria 

mãe em seu lar para um grupo de crianças pequenas. Enquanto nos países desenvolvidos, a 

creche domiciliar é uma alternativa de educação e cuidado infantil tanto para as famílias como 

para o Estado, fundamentado na perspectiva do direito, nos países da América Latina e 

Caribe, “como demonstraram as pesquisas, os programas ditos ‘alternativos’ acabam por 

reforçar a exclusão social de populações infantis provenientes de camadas pobres” 

(ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002, p. 95). 

          As autoras (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002) analisam também o 

discurso do Banco Mundial presente em sua publicação Desarrollo de la primera infancia: 

invertir en el futuro – também analisada por Real (2000) e Ramon (2003) – e  na obra de 

Mary Erming Young  intitulada Desarrollo integral del niño en la primera infância: desafios 

y oportunidades, ambas publicadas em 1996 pelo referido Banco, analisado por Ramon 

(2003). Segundo estas publicações, o Banco apresenta suas propostas denominadas 

“programas de desenvolvimento infantil” partindo de justificativas econômicas e científicas, 

como um meio de promoção da saúde e do desenvolvimento da criança, integrados a 

programas de nutrição e saúde da mulher, como formas de prevenir o fracasso escolar, evitar 

desajustes posteriores e romper o ciclo da pobreza. As justificativas do Banco são 

questionadas pelas autoras, partindo das análises de Penn (2002), que critica a fidedignidade 

dos dados, pois estes são pautados exclusivamente em pesquisas dos Estados Unidos.     
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          As dissertações de Real (2000), Ramon (2003), Marquez (2006), Lopes (2009) e Bueno 

(2012) discutem também estas análises desenvolvidas pelas autoras, inclusive o artigo 

científico é citado por Ramon (2003) e Marquez (2006).   

          Ao analisarmos as 16 produções acadêmicas e científicas mapeadas nesta pesquisa, 

denominada Estado da Arte, observamos que estas contemplam os quatro eixos temáticos de 

pesquisas definidos partindo da leitura das produções elencadas e da análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011):  

1) a tese de Oliveira (2006) e a dissertação de Gonzaga (2011), citam o Banco Mundial no 

contexto das orientações internacionais que influenciaram as políticas educacionais no Brasil, 

incluindo a Educação Infantil, apesar de  não discutirem sobre esta etapa da Educação Básica;  

2) as dissertações de Roque (2004), Luis (2005), Angola (2008) e Prado (2008) investigam as 

políticas e os projetos financiados pelo Banco Mundial para a Educação, citam a Educação 

Infantil, não sendo realizadas discussões específicas sobre esta etapa da Educação Básica, 

contribuindo com o debate acerca dos norteamentos do Banco no campo educacional nos 

países em desenvolvimento, especificamente, no Brasil e em Mocambique ;  

3) as dissertações de Real (2000), Müller (2002), Ramon (2003), Almeida (2004), Marquez 

(2006), Lopes (2009), Bueno (2012) e o artigo científico de Rosemberg (2001) pesquisam as 

proposições do Banco Mundial para a Educação Infantil e sua materialização fundamentadas 

em seus documentos e publicações, construídas no transcorrer da história educacional 

brasileira, com o consentimento e a participação nacional; e,  

4) os artigos científicos de Penn (2002) e Rossetti-Ferreira; Ramon; Silva (2002) discutem as 

orientações políticas do Banco Mundial referentes aos programas de  “Desenvolvimento da 

Primeira Infância”.  

          Partindo da análise dos quatro eixos temáticos mapeados nesta pesquisa denominada 

Estado da Arte, observamos que dos 16 trabalhos acadêmicos e científicos analisados, 14 

produções remetem à Educação Infantil, sendo que destes, quatro só citam esta etapa da 

Educação Básica, não a discutem. Observamos também, que somente dois artigos de 

periódicos discutem as políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”.  

          Em relação às discussões acerca do Banco Mundial e sua influência intelectual e 

organizativa nos países em desenvolvimento, observamos que estas se complementam, 

possibilitando uma visão de sua atuação no campo educacional, especialmente, na Educação 

Infantil brasileira. As análises presentes nas produções acadêmicas e científicas dialogam com 

a afirmativa de Shiroma, Moraes e Evangelista (2004): 
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A análise dos documentos não deixa dúvidas. As medidas que vêm sendo 

implementadas no país estão sinalizadas há anos, cuidadosamente planejadas. São 

visíveis a olho nu as articulações entre as reformas implementadas nos anos de 1990, 

pelos governos brasileiros do período, e as recomendações dos organismos 

multilaterais. Recomendações, aliás, repetidas em uníssomo e à exaustão 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2004, p. 11).  

 

            Ademais, observamos que alguns autores são citados pelas diversas pesquisas como 

Dalila Andrade Oliveira, Eneida Oto Shiroma, Fulvia Rosemberg, Gaudêncio Frigotto, Janete 

M. Lins Azevêdo, José Luis Coraggio, Karl Marx, Maria Abadia Silva, Maria Clara Couto 

Soares, Maria Malta Campos, Marília Fonseca, Moysés Kuhlmann Júnior, Olinda 

Evangelista, Roberto Leher, Rosa Maria Couto, Sonia Kramer, Zilma M. Ramos Oliveira, 

entre outros.  

          No que se refere à metodologia de pesquisa, observamos que grande parte das 

investigações realizou pesquisa documental e bibliográfica, além de estudo de caso, 

entrevistas, grupo focal, questionários.  

           Finalmente, é importante salientar a afirmativa de Marquez (2006), Ramon (2003) e 

Rossetti-Ferreira, Ramon e Silva (2002) no tocante à complexidade da temática em estudo – 

as políticas de atendimento à criança pequena nos países em desenvolvimento –, que demanda 

uma abordagem sistemática de especialistas de várias áreas do conhecimento, assim como 

novas pesquisas e investigações que possam contribuir para o desenvolvimento de programas 

e projetos relevantes e socialmente eficazes para as crianças pequenas.    

           É justamente neste contexto que o estudo do tipo Estado da Arte acerca da produção 

acadêmica e científica sobre o Banco Mundial e suas relações com a “primeira infância” 

enriqueceu nossa investigação científica e reafirmou a relevância desta pesquisa de 

doutoramento no sentido de contribuir na análise crítica das políticas do Banco Mundial de 

intervenções integradas e multissetoriais de educação, cuidado e desenvolvimento das 

crianças menores de sete anos de idade nos países em desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 2 

O BANCO MUNDIAL E AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA                  

PRIMEIRA INFÂNCIA 

 

 
Em outras palavras, não partimos do que os homens dizem, imaginam 

e representam, tampouco do que eles são nas palavras, no 

pensamento, na imaginação, na representação dos outros, para 

depois se chegar aos homens de carne e osso; mas partimos dos 

homens em sua atividade real, é a partir de seu processo de vida real 

que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das 

repercussões ideológicas desse processo vital. [...]. 

Essa forma de considerar as coisas não é isenta de pressupostos. Ela 

parte das premissas reais e não as abandona por um instante sequer. 

Essas premissas são os homens, não os homens isolados e definidos 

de algum modo imaginário, mas envolvidos em seu processo de 

desenvolvimento real em determinadas condições, desenvolvimento 

esse empiricamente visível. Desde que se represente esse processo de 

atividade vital, a história deixa de ser uma coleção de fatos sem vida, 

tal como é para os empiristas, que são eles próprios também 

abstratos, ou a ação imaginária de sujeitos imaginários, tal como é 

para os idealistas.  

É aí que termina a especulação, é na vida real que começa portanto a 

ciência real, positiva, a análise da atividade prática, do processo, do 

desenvolvimento prático dos homens  

                                                   Karl Marx e Friederich Engels (2002) 

 

 

          A análise que nos propusemos realizar, no âmbito desta pesquisa, teve a intenção de 

compreender, de modo sistemático, o processo de geração das políticas multissetoriais e 

integradas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” propostas pelo Banco Mundial.   

        Assim, organizamos o capítulo em dois itens: O Banco Mundial e sua estrutura 

organizacional; e, Políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância: processo em 

construção.  

          Iniciamos o primeiro item apresentando a Organização Internacional Banco Mundial 

em função da afirmativa de Marx (2003) a respeito da importância de concebermos nossas 

instituições sociais como produtos históricos, compreendendo sua origem, seu 

desenvolvimento constante, suas transformações, como um conjunto de processos, e não 

como um conjunto de coisas acabadas, procurando rastrear a íntima conexão que preside este 

processo de desenvolvimento e transformação. 

         Deste ponto de vista, resgatamos, de modo crítico, as informações sobre o Banco 

Mundial, buscando descrevê-lo para compreender sua origem e a sua estrutura organizacional. 

Partimos das informações sobre o Banco, presentes em seus documentos e publicações (2003; 
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2004a, 2004e, 2005a, 2005b, 2008b, 2013, 2014, 2015) e, em obras científicas, dentre as quais 

Chossudovsky (1999); Coelho (2012); Fonseca (1995, 1997, 1998a, 1998b, 2000, 2001); 

Haddad (2008); Leher (1998, 1999); Lima (2002); Marquez (2006); Pereira (2010a, 2010b, 

2014); Pereira; Pronko (2014); Silva (1999, 2000, 2002, 2005, 2011, 2012a, 2012b); Soares 

(2000); Stiglitz (2002), focando nos aspectos relevantes para nossa investigação referente às 

políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”.  

          No segundo item apresentamos de forma descritiva as proposições políticas de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” presentes nos Documentos Setoriais de Educação 

formulados pelo Banco Mundial (1974, 1980, 1995b, 2000a, 2005a, 2011a), nos eventos 

realizados na área (BANCO MUNDIAL, 1996; YOUNG, 1996; YOUNG; RICHARDSON, 

2010) e nas publicações referentes à temática em estudo (BANCO MUNDIAL, 1998; 

DENBOBA et al., 2014a; NAUDEAU et al., 2011), conforme retrata o Quadro 17. 

 

Quadro 17: Documentos e Publicações sobre Desenvolvimento da Primeira Infância 

analisados 

N. ANO AUTORES DOCUMENTOS E PUBLICAÇÕES 

   DOCUMENTOS SETORIAIS DE EDUCAÇÃO 

01 1974 BANCO MUNDIAL Educacion: documento de politica setorial 

02 1980 BANCO MUNDIAL Education: sector policy paper 

03 1995b BANCO MUNDIAL 
Prioridades y estrategias para la educación: estudio sectorial del 

Banco Mundial 

04 2000a BANCO MUNDIAL Estrategia sectorial de educación 

05 2005a BANCO MUNDIAL 
Education sector strategy update: achieving Education For All, 

broadening our perspective, maximizing our effectiveness 

06 2011a BANCO MUNDIAL 

 

Estratégia 2020 para a educação do Grupo Banco Mundial: resumo 

executivo. Aprendizagem para todos: investir nos conhecimentos e 

competências das pessoas para promover o desenvolvimento 

   EVENTOS E PUBLICAÇÕES 

07 1996 BANCO MUNDIAL Desenvolvimento da Primeira Infância: Investindo no futuro 

08 2010 YOUNG 
Do desenvolvimento da primeira infância ao desenvolvimento humano: 

investindo no futuro das nossas crianças 

09 2010 YOUNG; RICHARDSON 
Desenvolvimento da primeira infância da avaliação à ação: uma 

prioridade para o crescimento e a equidade 

   PUBLICAÇÕES 

10 2011 NAUDEAU et al.  

Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de 

políticas e a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira 

infância  

11 2014a DENBOBA et al.  
Intensificando o desenvolvimento da primeira infância: investindo na 

primeira infância com grandes retornos  
 

 Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 
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2.1 O Banco Mundial e sua estrutura organizacional  

 

          O Grupo Banco Mundial é uma Organização Internacional do Sistema das Nações 

Unidas, composto de cinco organismos – Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento, Corporação Financeira Internacional, Associação Internacional de 

Desenvolvimento, Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos e 

Agência Multilateral de Garantia de Investimentos. Já a expressão Banco Mundial designa 

apenas o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento e a Associação 

Internacional de Desenvolvimento.  

As cinco instituições financeiras foram criados em períodos diferentes, desempenham 

funções específicas e complementares, desde o desenvolvimento de pesquisas e análises 

econômicas, até serviços financeiros e de assessoria a governos e empresas privadas, 

compartilhando conhecimentos provenientes de suas sete décadas de experiência e da 

participação dos países desenvolvidos e em desenvolvimento membros do Grupo, conforme 

retrata o Quadro 18 (BANCO MUNDIAL, 2008b).   
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Quadro 18: As cinco instituições do Grupo Banco Mundial 

INSTITUIÇÕES 
ANO DA 

CRIAÇÃO 
PAPEL DA INSTITUIÇÃO 

Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) 

1944 

 

O BIRD “concede empréstimos e assistência ao desenvolvimento a 

países de rendimento médios [e de baixa renda solventes] na 

América Latina, Ásia, África e Europa Oriental. O BIRD obtém a 

maioria dos seus fundos vendendo obrigações nos mercados 

internacionais de capitais”. 
 

Corporação Financeira Internacional 

(IFC) 
1956 

 

A IFC “promove o crescimento nos países em desenvolvimento ao 

financiar os investimentos do setor privado e presta apoio técnico e 

de assessoria aos governos e empresas. Em parceria com os 

investidores privados, a IFC concede empréstimos e financiamento 

sob a forma de capital a empreendimentos comerciais nos países em 

desenvolvimento”. 
 

Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID) 
1960 

 

A AID “desempenha um papel importante no âmbito da nossa 

missão de reduzir a pobreza. O apoio que presta está concentrado 

nos países mais pobres aos quais concede empréstimos e doações 

sem juros. A AID depende das contribuições dos seus países 

membros mais ricos (o que inclui alguns países em 

desenvolvimento) para a maioria dos recursos financeiros que 

detém”.  
 

Centro Internacional para 

Arbitragem de Disputas sobre 

Investimentos (ICSID) 

1966 

 

O ICSID “presta serviços para resolver controvérsias relacionadas 

com os investimentos que possam surgir entre os investidores 

estrangeiros e os países anfitriões”. 
 

Agência Multilateral de Garantia de 

Investimentos (MIGA) 
1988 

 

A MIGA “encoraja o investimento estrangeiro nos países em 

desenvolvimento ao proporcionar garantias aos investidores 

estrangeiros relacionadas com as perdas causadas por riscos não 

comerciais. A MIGA também proporciona assistência técnica para 

auxiliar os países em desenvolvimento a promover oportunidades 

de investimento, e usa os seus serviços jurídicos para reduzir as 

barreiras que se podem colocar ao desenvolvimento”.  
 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL. Grupo do Banco Mundial: trabalhando em prol de um mundo onde não 

           há pobreza . Washington, D.C.: Banco Mundial, 2004e, p. 12-13. 

           

         É interessante notar que, na ótica do próprio Grupo Banco Mundial, ele se converteu, ao 

longo dos anos, em uma fonte vital de assistência financeira e técnica para o desenvolvimento 

em nível global, segundo indicam suas publicações (BANCO MUNDIAL, 2003, 2004e, 

2008b, 2013, 2014, 2015). Seu objetivo, como expressa em seus documentos, seria ajudar as 

pessoas mais pobres, nos respectivos países, a partir da utilização dos seus recursos 

financeiros, de sua equipe de profissionais, e da sua experiência em redução da pobreza, 

incremento do crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida. Além disso, o Grupo 

do Banco afirma lutar para proteger o meio ambiente, melhorar a saúde e a educação, 

estimular o apoio à agricultura, construir estradas e portos, combater a corrupção, e 

reconstruir países ou regiões afetadas por conflitos.   
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         O Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) foi a primeira 

instituição financeira do Grupo do Banco, concebida para contribuir no processo de 

reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, todavia tornou-se uma organização 

imensa, de atuação cosmopolita, enorme complexidade e diferente da acordada em 1944. 

Além disso, em conjunto com os demais componentes do Grupo, sua atuação cobre os 

âmbitos da assistência internacional ao desenvolvimento, potencializando o seu poder de 

barganha, persuasão, coerção e cooptação junto aos países membros. 

          Importante resgatar neste ponto que, até o século dezenove, o sistema do comércio 

exterior funcionava com base nas legislações de cada nação e entrou em colapso durante as 

duas guerras mundiais. Neste cenário capitalista contemporâneo, alguns países como o Reino 

Unido e os Estados Unidos da América desenharam um novo sistema monetário, buscando 

reestruturar a ordem econômica internacional, de forma a impulsionar o crescimento e evitar a 

emergência de novas crises financeiras mundiais.              

          Nesta perspectiva, na Conferência Monetária e Financeira Internacional das Nações 

Unidas e Associadas, realizada em julho de 1944, na cidade de Bretton Woods, no Estado de 

New Hampshire, Estados Unidos, foram criadas três Organizações Internacionais, de acordo 

com Hobsbawn (1995): o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), e, posteriormente, o Acordo Geral do Comércio 

Internacional (GATT) em 1947, substituído em 1995 pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Elas tinham o intuito de “promover o investimento internacional e manter 

a estabilidade do câmbio, além de tratar de problemas de balanças de pagamento” 

(HOBSBAWN, 1995, p. 269). 

           Sob este clima, relativamente ao percurso do Banco Mundial, a análise de Pereira 

(2010a) esclarece seu processo histórico de atuação cosmopolita a serviço da expansão do 

capital, composto de arranjos, correlações de força e de tensões, respondendo às injunções da 

política dominante dos Estados Unidos.  

 

Os atributos de poder que gradualmente deram ao Banco uma condição ímpar entre 

as demais organizações internacionais decorreram de contingências históricas, 

decisões institucionais e, fundamentalmente, da supremacia norte-americana. O 

Banco foi, em grande medida, uma criação dos Estados Unidos e a sua subida à 

condição de organização internacional relevante foi escorada, do ponto de vista 

político financeiro, pelos EUA, que sempre foram o maior acionista e o membro 

mais influente.  As relações com os EUA, sob a forma de apoio, injunções e críticas, 

foram decisivas para o crescimento e a configuração geral das políticas e práticas 

institucionais do Banco. Em troca, os EUA beneficiaram-se largamente da ação do 

Banco em termos econômicos e políticos, mais do que qualquer outro grande 

acionista, tanto no curto como no longo prazo. As relações com o poder norte-
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americano foram e continuam sendo fundamentais para a definição da direção, da 

estrutura operacional e das formas de atuação do Banco. 

Por sua vez, a política norte-americana para o Banco sempre foi objeto de disputa e 

barganha entre interesses empresariais, financeiros, políticos, ideológicos e de 

segurança diversos, às vezes radicalmente diferentes, quanto ao papel da cooperação 

multilateral e da assistência externa ao desenvolvimento capitalista. Dessa disputa 

originou-se o apoio dos EUA à assistência externa em geral e ao Banco Mundial em 

particular como instrumento para a promoção de uma economia internacional livre e 

aberta ao capital no pós-guerra, bem como o suporte à cooperação multilateral como 

meio efetivo para alavancar e alocar recursos para essa finalidade e, assim, 

desonerar a carga dos EUA com a ajuda econômica bilateral. Originou-se, também, 

a instrumentalização das organizações internacionais, incluindo o Banco Mundial, 

para fins imediatos da política externa americana, contrariando a pregação sobre o 

multilateralismo (PEREIRA, 2010a, p. 29-30).  

 

          Neste cenário histórico e econômico surge o Grupo Banco Mundial, como um 

instrumento para a recuperação dos países atingidos pela Guerra, embora as delegações dos 

países periféricos – notadamente Índia, México e Venezuela – tenham pressionado para que a 

questão do desenvolvimento entrasse na pauta de discussões da Conferência de Bretton 

Woods. Em seus estudos, Jaime Coelho (2012) destaca que esses apelos foram incluídos nos 

acordos da criação do BIRD, porém,  

 

diferentemente dos organismos ligados à ONU, nesse caso o poder de decisão 

estabelecia uma clara supremacia das nações mais ricas. 

É importante considerar que o chamado ‘mundo em desenvolvimento’ não era tão 

bem definido em termos da hierarquia dos estados como atualmente. Boa parte dos 

países africanos e asiáticos ainda vivia sob o regime colonial e alguns países da 

América Latina tinham renda per capita maior que a dos países da Europa. No meio 

acadêmico, também eram escassos os trabalhos que tratavam especificamente das 

questões do desenvolvimento. 

Apesar de a pobreza não ocupar lugar de destaque na agenda de Bretton Woods, o 

aparecimento da Guerra Fria influenciaria as discussões sobre as regiões pobres, que 

passariam a ser tratadas como áreas de segurança em meio às disputas ideológicas. 

Com a emergência da Guerra Fria entre 1946 e 1947, atenção começou a ser dada às 

áreas pobres da Europa, e então a outras regiões, assim como a segurança nacional 

moveu-se de uma questão específica da bomba atômica, no imediato pós-Guerra, 

para uma política de contenção, e subsequentemente para uma competição por 

alianças entre filosofias políticas (COELHO, 2012, p. 26; grifos do autor).     

 

          Nesta perspectiva, percebemos que o BIRD passou a atuar também nas questões do 

desenvolvimento. É significativo frisar que, ao observarmos de um ângulo histórico, o FMI e 

o BIRD, desde a origem, tinham papéis distintos. Segundo Marília Fonseca (1998a, p. 38), ao 

“FMI cabia a fixação de políticas e normas para o desenvolvimento, enquanto o BIRD 

funcionava como agência de financiamento e de assistência técnica para projetos setoriais 

específicos”. Esta dualidade de papéis ainda permanece, sendo que ao “FMI cabe a concessão 

de empréstimos de curto prazo para questões macroeconômicas, a fixação de códigos de 

conduta política para os países credores e a definição de pré-condições para os créditos” do 

Banco Mundial (FONSECA, 1998a, p. 38). Já o BIRD atua como Organização Internacional 
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de financiamento a longo prazo e de assistência técnica para projetos econômicos e sociais 

específicos, coordenando o processo global de desenvolvimento, a serviço da expansão do 

capital.  

          Ao analisar o processo de constituição do Banco Mundial, da reconstrução ao 

desenvolvimento, Ana Paula Mauriel (2011) destaca que: 

 

Embora tenha recebido menos atenção que o FMI no contexto imediato do pós-

Guerra o Banco Mundial tornou-se o principal órgão econômico multilateral. Seu 

universo cobria uma gama de questões bem mais amplas que o FMI e, ao longo das 

décadas, foi-se expandindo. No início os esforços do banco, particularmente nos 

mandatos de seus dois primeiros presidentes foram direcionados para a 

‘reconstrução’ dos prejuízos de guerra e um comprometimento com o 

‘desenvolvimento’, o que geopoliticamente falando, se estendia à totalidade de 

países em desenvolvimento, em contraste com outros bancos de alcance regional, 

que apareceriam nos anos 60. [...]. 

Com efeito, o banco trouxe para seus países-clientes não apenas produtos 

intelectuais – ideias, informação, assistência institucional, influência política –, mas 

também fluxo de recursos financeiros substanciais, só acessíveis politicamente e 

conseguidos por vários canais de negociação com os governos e mercados 

(MAURIEL, 2011, p. 129).  

 

          De acordo com Banco Mundial (2004d, 2008b, 2013, 2014, 2015), o BIRD concede 

empréstimos, garantias e serviços analíticos e de assessoria a governos de países de renda per 

capita média e de baixa renda solventes. É a instituição original e tem o maior número de 

países membros e de profissionais em sua equipe na sede em Washington, DC, Estados 

Unidos, e nos escritórios ao redor do mundo.  

          O Banco Mundial iniciou suas atividades em 1946 com menos de 400 empregados e já 

em 1993 operava com cerca de oito mil. Em 2008, tinha aproximadamente dez mil 

funcionários, dos quais dois terços trabalhavam na sede. Sete anos depois, em 2015, sua 

equipe era formada por cerca de 11,9 mil trabalhadores em tempo integral, de 172 

nacionalidades, que trabalham em 136 países, além de 4.272 consultores de curto prazo. Boa 

parte do quadro operacional inclui economistas, educadores, cientistas ambientais, analistas 

financeiros, antropólogos, engenheiros e muitos outros. Coelho (2012, p. 72) afirma que esta 

formação é “dominada por economistas, treinados em universidades dos Estados Unidos e da 

Inglaterra”. Isso marca a concepção sobr, e desenvolvimento do Grupo Banco Mundial.  

          O número de países membros mais que quadruplicou desde sua criação. Em 1947 eram 

42, chegando a 56, em 1967, e 185, em 2008. Ganhou mais integrantes nos últimos anos e, em 

2015, 188 países faziam parte do BIRD, enquanto a Organização das Nações Unidas contava 

192 países membros no mesmo ano. Para o Banco Mundial (2015, p. 10) sua força de trabalho 

é “global em todos os sentidos da palavra”. Esta condição, de Organização Internacional com 
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alcance mundial, observamos na nossa pesquisa de Mestrado (MARQUEZ, 2006) e nesta de 

Doutorado.    

          A missão do BIRD é mais ampla e abrange várias ações, conforme o próprio Banco 

afirma: 

 

. Apoya necessidades de desarrollo humano y social de largo plazo que los 

financistas privados no financian. 

. Preserva la fortaleza financeira de los prestatarios suministrando apoyo durante los 

períodos de crisis, en los cuales las personas pobres están más adversamente 

afectadas. 

. Utiliza el apalancamiento de la financiación para promover reformas clave 

institucionales y de políticas (tales como redes de seguridad o reformas 

anticorrupción). 

. Crea um clima favorable de inversión para catalizar la provisión de capital privado. 

. Provee apoyo financeiro (en forma de concesiones hechas disponibles del ingresso 

neto del BIRF) en áreas que son críticas para el bienestar de los pobres en todos los 

países (BANCO MUNDIAL, 2008b, p.6-7). 

 

          No que refere à discussão acerca da atuação do BIRD, Pereira (2010a) destaca que: 

 

Ao longo dos anos 1950, o Bird passou a considerar seus projetos como vitrines 

(showcases) para a disseminação de mais e mais projetos, ao mesmo tempo em que 

ampliava suas avaliações e aconselhamentos para um número cada vez maior de 

aspecto da vida econômica dos países receptores. No debate interno do Bird sobre a 

fungibilidade do dinheiro, abordado no relatório anual de 1949-1950, o 

financiamento de projetos teve como justificativa o ‘papel educacional’ que 

desempenhavam ou poderiam desempenhar, funcionando como ‘salas de aula’ para 

que os governos dos países periféricos aprendessem a ‘administrar melhor’ seus 

investimentos (PEREIRA, 2010a, p. 128; grifo do autor). 

 

          Este processo educacional no que se refere à administração dos investimentos pelos 

governos dos países periféricos ocorria de duas formas:  

 

A primeira se dava por meio da assistência técnica e se materializava, em geral, pela 

montagem de agências específicas – insuladas do conjunto da administração pública 

ou vinculadas de modo privilegiado a certos ministérios – para gerir projetos. A 

segunda forma ocorria pelo atrelamento, em maior ou menor grau, da liberação de 

recursos ao comportamento dos prestatários, como a perseguição ou manutenção da 

‘disciplina fiscal e monetária’. Desde o início de suas operações, o Bird atuou 

mediante o monitoramento das políticas econômicas dos países periféricos, 

desempenhando um papel altamente intervencionista (PEREIRA, 2010a, p. 128-

129). 

 

          Seguindo a mesma lógica de atuação do BIRD – assistência técnica, presença nos 

países prestatários, monitoramento e intervenção –, após os anos de 1950 foram concebidas as 

demais instituições internacionais financeiras que compõem o Grupo Banco Mundial: a 

Corporação Financeira Internacional (IFC), em 1956, a qual cabe oferecer empréstimos, 

capital e serviços de consultoria para incentivar o investimento do setor privado em países em 

desenvolvimento; a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), em 1960, que tem 
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por objetivo oferecer empréstimos sem juros ou créditos, bem como subsídios aos governos 

dos países mais pobres; o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre 

Investimentos (ICSID), em 1966, cuja ação visa criar mecanismos internacionais de 

conciliação e arbitragem de controvérsias relativas a investimentos; e, por último, a Agência 

Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA), em 1988, que oferece seguro contra riscos 

políticos ou garantias contra prejuízos causados por riscos não comerciais para facilitar o 

investimento estrangeiro direto nos países em desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 

2008b).   

           Atentando-se às cinco instituições, Coelho (2012, p. 16) estabelece uma divisão em 

dois grupos: um formado pelo BIRD e AID, com atividades que tratam dos diversos aspectos 

do desenvolvimento, e outro formado pelo IFC, ICSID e MIGA, com atividades relacionadas 

ao fomento do setor privado, sendo que, o “BIRD é responsável pela formulação ideológica 

ou produção simbólica, e dele tanto o segundo grupo quanto a AID são produtos”. O 

pesquisador entende por produção simbólica o conjunto da produção intelectual do Grupo 

Banco Mundial: assistência institucional, informações, ideias e, portanto, o arcabouço da 

política de influência e persuasão deste.   

          Cada uma das cinco instituições financeiras possui, especificamente, seu próprio Artigo 

de Acordo ou um documento básico equivalente. Estes textos definem legalmente o propósito, 

a organização e as operações das instituições em questão. Firmando contrato e cumprindo os 

requisitos estabelecidos nos documentos, um país pode converter-se em membro, isto é, 

acionista das instituições do Grupo Banco Mundial. Para fazer parte, o primeiro passo é 

vincular-se ao FMI e ao BIRD. Os países membros devem comprar ações da instituição, 

“ayudando, por tanto, a construir el capital y el poder de préstamo de la entidade. Este 

arregalo se conoce como ‘subscripciones de capital’” (BANCO MUNDIAL, 2008b, p. 82). 

          Cada instituição pertence a seus países membros, sendo que o número de acionistas é 

variável em cada organização. Eles governam o Grupo do Banco através das Juntas de 

Governadores e das Juntas de Diretores. O presidente do Grupo do Banco Mundial é também 

presidente da Diretoria Executiva do Banco Mundial, e ele preside as cinco agências, sendo 

eleito pela Diretoria Executiva. O Estatuto Constitutivo da Organização Internacional não 

especifica a nacionalidade do Presidente, mas estabelece que a influência nas decisões e 

votações deve ser proporcional à participação no aporte de capital, assegurando aos Estados 

Unidos a presidência desde a sua fundação. O mandato inicial é de cinco anos e pode ser 

renovado pelo mesmo período.  
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          O poder de voto de cada diretor executivo é determinado pelo valor da subscrição de 

capital em poder do país ou do grupo de países representados, conforme retratado nos 

Quadros 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Um ponto a se destacar diz respeito à definição do poder e 

distribuição de recursos, que permite, segundo Coelho (2012), compreender o direcionamento 

das ações do Grupo Banco Mundial no decorrer de sua história. O mesmo autor chama 

atenção para os elementos influentes no processo de alocação:  

 
Essa alocação, supomos, esteve condicionada a alguns elementos: 1) a estratégia 

hegemônica em termos de política externa; 2) o poder relativo de diferentes regiões 

e países no interior do GBM [Grupo Banco Mundial]; e 3) a dinâmica da 

acumulação do capital. 

No que tange à estratégica hegemônica, reiteramos a importância do GBM como 

intermediário de seus interesses. A hegemonia é exercida pela força e pela 

persuasão, daí resulta que no complexo sistema de estados um conjunto de 

instituições tem a função direta ou indireta do exercício do poder. As instituições 

financeiras multilaterais, dentre as quais o GBM, ao refletir a hierarquia do poder no 

plano internacional, acabam por reproduzir internamente o estágio da concorrência 

entre os estados nacionais. Dessa forma, são um local privilegiado para a análise da 

distribuição do poder e como esse se exerce (COELHO, 2012, p. 81-82).  

 

          Conforme exposto, pode-se concluir que há uma relação entre a posição de poder no 

interior do Grupo Banco Mundial e o comando da riqueza no plano da economia mundial. 

Neste caso, a distribuição do poder de voto de cada país membro muda de acordo com a 

revisão das cotas, sempre que ocorre a entrada de novos membros ou quando um país 

aumenta seu peso econômico, implicando na redução de cotas dos demais.  

          Os países membros podem retirar-se das instituições do Grupo do Banco em qualquer 

momento, sem necessidade de aviso prévio. Caso algum país falhe em suas obrigações com a 

instituição, este poderá ser suspenso e, após um ano, ser expulso, segundo sua publicação 

(BANCO MUNDIAL, 2008b). 
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Quadro 19: Países membros do Grupo Banco Mundial e proporção de votos em cada 

instituição (abril de 2007) 

 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL. Una guía del Banco Mundial. 2. ed.. Washington, D.C.: The World Bank,                 

             2008b. p. 196.  

 

Quadro 20: Países membros do Grupo Banco Mundial e proporção de votos em cada 

instituição (abril de 2007) 

 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL. Una guía del Banco Mundial. 2. ed.. Washington, D.C.: The World Bank,                 

            2008b. p. 197.  
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Quadro 21: Países membros do Grupo Banco Mundial e proporção de votos em cada 

instituição (abril de 2007) 

 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL. Una guía del Banco Mundial. 2. ed.. Washington, D.C.: The World Bank,  

            2008b. p. 198.  

 

Quadro 22: Países membros do Grupo Banco Mundial e proporção de votos em cada 

instituição (abril de 2007) 

 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL. Una guía del Banco Mundial. 2. ed.. Washington, D.C.: The World Bank,    

             2008b. p. 199.  

 



106 
 

 

Quadro 23: Países membros do Grupo Banco Mundial e proporção de votos em cada 

instituição (abril de 2007) 

 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL. Una guía del Banco Mundial. 2. ed.. Washington, D.C.: The World Bank,   

             2008b. p. 200.  

 

Quadro 24: Países membros do Grupo Banco Mundial e proporção de votos em cada 

instituição (abril de 2007) 

 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL. Una guía del Banco Mundial. 2. ed.. Washington, D.C.: The World Bank,   

            2008b. p. 201.  
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          Ao analisarmos os Quadros 19, 20, 21, 22, 23 e 24, podemos deduzir que os cinco 

maiores acionistas e com o maior poder de voto são Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino 

Unido e França, sendo que os quatro primeiros são os países mais ricos do mundo. Nesta 

direção, cabe ressaltar a afirmativa de Pereira (2010a) em relação às instâncias de decisão, de 

governança e de distribuição do poder do Banco Mundial, na qual:  

 

Não se aplica o princípio da igualdade de voto entre os países, que rege a maior 

parte das organizações internacionais do sistema ONU, nem o voto ponderado de 

acordo com o tamanho da população. O poder de voto de cada membro está 

condicionado pela subscrição de capital, definida formalmente em função do 

tamanho da economia doméstica e da renda per capita e, informalmente, da força 

política dos Estados no sistema internacional. Em outras palavras, a desigualdade de 

poder político e riqueza que caracteriza o sistema internacional se reflete no Banco 

Mundial, modelando a sua estrutura de tomada de decisão (PEREIRA, 2010a, p. 76-

77; grifo do autor). 

 

          Nesta mesma direção, Joseph Stiglitz (2002), ex-funcionário do Banco Mundial, que 

atuou na instituição como economista-chefe e vice-presidente sênior no período de 1997 a 

2000, alerta, de modo crítico, que: 

 

Subordinado aos problemas do FMI e das outras instituições econômicas 

internacionais está o problema do controle: quem decide o que fazer e por que fazer. 

As instituições são controladas não só pelos países industrializados mais ricos do 

mundo, mas também pelos interesses comerciais e financeiros desses países; as 

políticas das instituições refletem isso. A seleção das instituições simboliza o 

problema destas e, muitas vezes, contribui para sua disfunção. Embora quase todas 

as atividades atuais do FMI e do Banco Mundial sejam no mundo em 

desenvolvimento (com certeza, todas relativas a empréstimos), elas são conduzidas 

por representantes das nações industrializadas. (Por acordo tácito ou de praxe, o 

diretor do FMI é sempre europeu e o diretor do Banco Mundial, norte-americano). 

Eles são escolhidos a portas fechadas e nunca foi considerado pré-requisito que esse 

profissional tenha qualquer experiência no mundo em desenvolvimento. As 

instituições não são representativas das nações que servem (STIGLITZ, 2002, p. 45-

46). 

 

          Esta realidade do FMI e do Banco Mundial retrata que a aparência de soberania 

acoberta a seleção de dependência, sendo que a expansão e o aperfeiçoamento deste sistema 

são notórios. Ao longo dos seus setenta e dois anos de atuação, o Grupo do Banco expandiu o 

número de países membros nas suas cinco instituições financeiras. 

           O Banco Mundial emprega várias designações para caracterizar a economia dos países 

baseado na riqueza destes – renda per capita baixa, média e alta –, presentes em suas 

publicações (BANCO MUNDIAL, 2003, 2004d, 2008b, 2013, 2014, 2015). Utiliza o termo 

em desenvolvimento para os países classificados com economias de renda baixa e média, 

sendo que para o Banco (2008b, p. 83) “los países de bajo ingreso eran aquellos con ingresos 

anuales per cápita promedio de US$ 875 o menos”, os de “ingreso bajo-medio, la cifra era de 
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entre US$ 876 y US$ 3.465” e os de “ingreso medio-alto estaba entre US$ 3.466 y US$ 

10.725”. Para os países de renda per capita alta, com uma renda igual ou superior a US$ 

10.725, é utilizado o termo países industrializados.  

          Outra classificação baseada na situação econômica dos países divide-os em dois tipos. 

Há os Países Parte 1, que são quase todos industrializados e doadores da AID, e os Países 

Parte 2, que são, na maioria, países em desenvolvimento e alguns doadores da AID. O termo 

doador (ou fornecedor de recursos) refere-se ao país que faz contribuições específicas 

destinadas a AID, enquanto o termo prestátario (ou mutuários, garantidor, tomador de 

empréstimo) refere ao país que recebe fundos de empréstimo do BIRD ou da AID ou de 

ambos (chamados de blended countries).  

           Quanto à distribuição das posições na hierarquia de poder dentro do Banco, Pereira 

(2010a) classificou os países membros em quatro grupos. O primeiro grupo seria composto 

pelos cinco acionistas que detém o maior poder de voto e formam o núcleo decisório, sendo 

que cabe aos Estados Unidos um papel superior ao Japão, Alemanha, França e Reino Unido.   

          O segundo grupo abarcaria os países de renda per capita alta, não elegíveis a 

empréstimos do Banco, quase todos integrantes dos Países Parte I, da Organização de 

Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) e da Organização do Tratado do 

Atlântico Norte (Otan). Os países membros deste grupo são: Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

Espanha, Grécia, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Portugal, Austrália, 

Áustria, Finlândia, Irlanda, Nova Zelândia, Suécia, Suiça e Arábia Saudita.  

          No terceiro grupo estariam “as ‘potências emergentes’ e a ‘periferia’ do sistema 

internacional”, segundo Pereira (2010a, p. 88). Pertencem a este grupo heterogêneo: seis 

países membros da OCDE (Coreia do Sul, Hungria, México, Polônia, República Tcheca e 

Turquia), os países elegíveis a empréstimos do BIRD e do BIRD e AID, abarcando alguns 

países da África, parte da Ásia, todos os países do Leste da Europa, a maioria dos países da 

América Latina e Caribe, conforme retratado no Quadro 25. Neste grupo os países que detém 

o maior número de votos são China, Federação Russa e Índia, secundarizados por Brasil, 

Venezuela e México.  

          O quarto grupo “corresponderia a uma espécie de ‘periferia da periferia’” (PEREIRA, 

2010a, p. 89). Composto pelos países elegíveis somente a créditos da AID, abrange quase 

todos os países da África, alguns da Ásia e outros da América Latina e Caribe, conforme 

retratado no Quadro 25, sendo que a quantidade de votos que comandam é irrisória. 
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 Quadro 25: Países elegíveis ao BIRD, à AID e a ambos por região (30 de junho de 2008)  

 

REGIÕES 
ELEGÍVEIS AO BIRD           

E À AID 

ELEGÍVEIS APENAS          

AO BIRD 

ELEGÍVEIS APENAS             

À AID 

ÁFRICA  

 

África do Sul 

Botsuana 

Gabão 

Lesoto 

Namíbia 

Suazilândia 

 

Angola 

Benin 

Burkina Faso 

Burundi 

Cabo Verde 

Camarões 

Chade 

Comores 

Costa do Marfim 

Eritreia 

Etiópia 

Gâmbia 

Gana 

Guiné 

Guiné-Bissau 

Guiné Equatorial 

Libéria 

Madagascar 

Maláui 

Mali 

Maurício 

Mauritânia 

Moçambique 

Níger 

Nigéria 

Quênia 

República Centro-Africana 

República Democrática do  

     Congo 

República do Congo 

Ruanda 

São Tomé e Príncipe 

Seichelles 

Senegal 

Serra Leoa 

Somália (inativo) 

Sudão (inativo) 

Tanzânia 

Togo 

Uganda 

Zâmbia 

Zimbábue (inativo) 
 

LESTE DA ÁSIA 

 

Indonésia 

Papua Nova Guiné 

 

China 

Coreia do Sul 

Fiji 

Filipinas 

Ilhas Marshall 

Malásia 

Micronésia 

Palau 

Tailândia 

Pacífico 

 

Camboja 

Ilhas Salomão 

Laos 

Mianmar (inativo) 

Mongólia 

Quiribati 

Samoa 

Timor-Leste 

Tonga 

Vanuatu 

Vietnã 
 

SUL DA ÁSIA 

 

Índia 

Paquistão 

 

 

Afeganistão 

Bangladesh 

Butão 

Maldivas 

Nepal 

Sri Lanka 
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EUROPA E ÁSIA 

CENTRAL 

 

Armênia 

Azerbaijão 

Bósnia e Herzegóvina 

Uzbequistão 

 

 

 

Belarus 

Bulgária 

Croácia 

Cazaquistão 

Federação Russa 

Macedônia 

Montenegro 

Polônia 

República Eslovaca 

Romênia 

Sérvia 

Turquia 

Turcomenistão 

Ucrânia 
 

 

Albânia 

Geórgia 

Quirguistão 

Moldávia 

Tadjiquistão 

AMÉRICA LATINA E 

CARIBE 

 

Bolívia 

Dominica 

Granada 

Santa Lúcia 

São Vicente 

Granadinas 

 

Antigua e Barbuda 

Argentina 

Belize 

Brasil 

Chile 

Colômbia 

Costa Rica 

El Salvador 

Equador 

Guatemala 

Jamaica 

México 

Panamá 

Paraguai 

Peru 

República Dominicana 

São Cristovão e Nevis 

Suriname 

Trinidad e Tobago 

Uruguai  

Venezuela  
 

 

Guiana 

Haiti 

Honduras 

Nicarágua 

ORIENTE MÉDIO E 

NORTE DA ÁFRICA 
 

 

Argélia 

Egito 

Irã 

Iraque 

Jordânia 

Líbano 

Líbia 

Marrocos 

Síria 

Tunísia 
 

 

Djibuti (inativo) 

Iêmen 

 

 

TOTAL DE PAÍSES   

          
14 61 69 

 

Fonte: PEREIRA, João Márcio Mendes. O Banco Mundial como ator político, intelectual e financeiro.   

           Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2010a. p. 41. 

 

 

          Ao analisar a estrutura de poder do Banco Mundial em seus estudos, Coelho (2012), 

assim como Pereira (2010a), dividiu-a em grupos: superior, intermediário e inferior. O autor 

destaca que, “ao estabelecer essa divisão em três níveis, em forma de pirâmide, possamos 

fazer uma correlação estrutural mais adequada entre origem e destino dos recursos e entre 

concentração e dispersão de poder no interior da instituição”. Podemos também “inferir um 
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conjunto de relações entre poder e riqueza”, assim como “montar uma sucessão de quadros 

relativos à dinâmica das relações internacionais que guardam forte coerência com jogos de 

poder e com a dinâmica da acumulação” (COELHO, 2012, p. 95-96).  

          Deste modo, o grupo superior é formado pelos cinco países com as maiores cotas em 

termos de subscrição de capital e, consequentemente, de votos, compondo o núcleo orgânico. 

O grupo intermediário abrange os países com nível de renda per capita alta, não elegíveis aos 

empréstimos do BIRD e da AID, que não pertencem à periferia do sistema e “se coadunam 

com os interesses do núcleo orgânico nos fóruns multilaterais” (COELHO, 2012, p. 95).  

          O terceiro grupo é composto pela periferia do sistema internacional, que é vasto e 

variado, tanto em território, população, riqueza, quanto nas relações internacionais. Ele está 

concentrado na África, Ásia, América Latina e no Leste da Europa, especialmente nos países 

que eram de influência da União Soviética.      

          Coelho (2012, p. 83) chama atenção para “a existência de uma correspondência quase 

direta entre renda per capita e poder no conjunto de países que compõe o núcleo orgânico”, o 

que não se verifica ao analisarmos os quatro países da periferia (China, Índia, Rússia e 

Brasil), nos quais preponderam outros elementos.  

 

O primeiro é o fator geopolítico: tanto China quanto Rússia são sócios novos do 

GBM [Grupo Banco Mundial]. Ambos possuem renda per capita mais baixa que o 

Brasil, porém são detentores de importantes meios de guerra. A entrada da China e 

da Rússia no GBM ocorreu sob o declínio da Guerra Fria e sob a ampliação das 

relações comerciais entre os países capitalistas e essas economias. Os demais 

elementos comuns entre os quatro países periféricos são o grande contingente 

populacional, PNBs robustos em termos absolutos e grandes extensões territoriais 

(COELHO, 2012, p. 83-84; grifo do autor). 

 

          Nesta perspectiva, os autores citados analisam que há uma correlação estrutural entre 

poder de voto no Banco Mundial e renda per capita, apesar de existir um número de países 

que detém mais votos do que seu nível de renda autorizaria e vice-versa, “mostrando que, no 

interior do Banco, a posição de cada membro é resultado da relação complexa entre a 

dinâmica internacional da acumulação capitalista e o exercício do poder político” (PEREIRA, 

2010a, p. 89).  

           Ademais, a maior parte dos países elegíveis à tomada de créditos da AID são os de 

baixa renda per capita, enquanto os inseridos na elegibilidade do BIRD são de renda per 

capita média e média alta e obedecem aos critérios de concessão de recursos próximos do 

mercado financeiro internacional. Este é o caso do Brasil, conforme retratado no Quadro 25. 

Neste sentido, Coelho (2012, p. 89) concorda com Pereira (2010a) ao afirmar que “o que se 

verifica é que o aumento do poder de influência no interior do GBM é uma função de um 
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aumento prévio no comando da riqueza mundial ou na participação do acúmulo de 

instrumentos e atributos locacionais nas disputas políticas interestatais”. 

            Ao analisar a produção disponível, pudemos perceber que o Banco Mundial é 

administrado por seus países membros (acionistas, prestatários e doadores), o que inclui 

agências governamentais, organismos internacionais e doadoras, organizações sociais e setor 

privado, cujos representantes mantêm escritórios na sede em Washington, DC, Estados 

Unidos. Muitos países em desenvolvimento utilizam a assistência do Banco em atividades que 

vão desde empréstimos e doações até assistência técnica e assessoria em políticas (BANCO 

MUNDIAL, 2008b).   

          O Banco também atua em conjunto com as associações profissionais e acadêmicas que 

contribuem na coordenação de suas políticas em nível global, nacional e regional. Além disso, 

outra aliança ocorre com as organizações não governamentais, que participam ativamente na 

implementação da maioria dos projetos aprovados e contribuem com consultas na formulação 

das estratégias de cada país. É significativo ressaltarmos que o Banco Mundial utiliza o termo 

organizações da sociedade civil para referir-se a uma ampla gama dessas organizações não 

governamentais que “sin ánimo de lucro que tienen uma presencia en la vida pública, 

expresando los intereses y valores de sus miembros, u otras organizaciones que están basadas 

em consideraciones éticas, culturales, científicas, religiosas o filantrópicas” (BANCO 

MUNDIAL, 2008b, p. 77). Neste grupo participam também os sindicatos, as fundações, as 

organizações comunitárias de base, os movimentos sociais, as instituições religiosas, as 

organizações de caridade, os centros de investigação, as organizações de estudantes, as 

associações profissionais, entre outras entidades. De acordo Pereira (2010a):  

 

Se, ao longo dos anos de 1980, de modo geral as ONGs eram vistas pelo pessoal do 

Banco como um celeiro de amadores e ativistas, no início dos 1990 passaram a ser 

vistas como interlocutoras e parceiras legítimas, capazes de alcançar e, sobretudo, 

organizar os mais pobres. O estímulo ao trabalho voluntário e à constituição de laços 

locais e comunitários passou a ser considerado elemento indispensável à construção 

de consentimento e à economia de recursos [...]. A colaboração operacional entre 

Banco Mundial e as ONGs (sobretudo as estabelecidas em Washington e as 

internacionais) requereu o recrutamento crescente de sociólogos, antropólogos, 

cientistas políticos e demais especialistas em ‘participação’ e ‘instituições’ no início 

dos anos de 1990 – os nessies (noneconomist social scientists), segundo o jargão 

pejorativo do Banco [...].  

A forma mais comum para uma ONG receber fundos do Banco Mundial era por 

meio da prestação de consultorias ou serviços com o Estado ou com o próprio 

Banco. Todavia, com o propósito de abrir um canal direto de financiamento e 

influência junto ao universo de ONGs, a partir do início dos anos de 1990 o Banco 

passou a criar diversos fundos de doação para ONGs em setores específicos, em 

particular relacionados à ‘sustentabilidade ambiental’ e à ‘redução da 

pobreza’(PEREIRA, 2010a, 291-293; grifos do autor). 
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          Nesta direção, portanto, o Banco Mundial incorporou as associações voluntárias e as 

organizações não governamentais – grandes, médias e pequenas, nacionais e internacionais – 

no desenho, na implementação e gestão de projetos financiados, crescendo a participação das 

mesmas no Ciclo de Projetos.  

          Nas publicações do Banco Mundial (2003, 2005b, 2008b) podemos constatar a 

perspectiva que a referida Organização Internacional assume em relação à sua finalidade, seus 

procedimentos operacionais e aspectos financeiros. O Banco mobiliza financiamento de 

capital dos países membros para beneficiar pessoas de baixa renda per capita nos países 

prestatários, tomando emprestado dos mercados de capital mundial para o BIRD e por meio 

de contribuições diretas dos países doadores mais ricos para a AID. 

             Na ótica do Banco Mundial (2003, 2004a, 2005b, 2008b), o BIRD é uma instituição 

financeira de primeira categoria, seus países membros são governos soberanos e seus 

prestatários participam das decisões de suas políticas, sendo que seus empréstimos e os 

créditos da AID são acompanhados de serviços de assessoria técnica com o objetivo de 

propiciar o uso mais eficiente do capital. De acordo com Coelho (2012, p. 17), “mais do que 

dinheiro, o banco negocia adesão a contratos, em um sentido mais amplo, a interesses dos 

atores relevantes no sistema de estados”. 

          O BIRD é orientado pelo impacto do desenvolvimento, segundo a visão do próprio 

Banco Mundial, e não pela maximização dos lucros como os bancos comerciais, isto é, “por 

ser uma instituição de cooperação, o BIRD não visa maximizar os lucros, mas sim obter 

rendimentos suficientes para garantir sua solidez financeira e sustentar suas atividades de 

desenvolvimento” (BANCO MUNDIAL, 2014, p. 54). Seu poder financeiro baseia-se no 

apoio dos países membros e na gama de políticas e práticas geradas para a manutenção de 

uma posição excelente de risco creditício no mercado financeiro mundial. Os riscos estão 

relacionados aos juros, as taxas cambiais são minimizadas e o Banco Mundial oferece 

instrumentos financeiros com os termos mais adequados às necessidades dos prestatários, 

permanecendo ativo no mercado de crédito internacional.  

          Ao analisarmos as afirmativas do Banco em relação à não maximização dos lucros, é 

preciso que atentemos para as suas contradições. A comparação do Banco Mundial com os 

bancos privados “mostra que, embora os juros cobrados pelo BIRD sejam menos altos que a 

média dos bancos privados, o preço do dinheiro cobrado pelo Banco será mais elevado em 

razão das taxas adicionais e comissões referentes aos seus serviços” (FONSECA, 1995, p. 

175).         
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           Já os rendimentos do BIRD são provenientes da margem de juros aplicada sobre seus 

empréstimos e investimentos, das taxas cobradas por alguns serviços e das contribuições de 

seu patrimônio líquido. Uma parte do rendimento líquido é retida para assegurar a integridade 

financeira do Banco Mundial e outra atende aos propósitos relacionados à sua missão de 

apoiar a AID, minimizar as crises humanitárias imprevistas e suprir outras necessidades 

ocasionais para o desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2004a).  

          A AID é a maior fonte de assistência financeira concessional incumbida de prestar 

assistência aos países mais pobres do Banco Mundial e investe em projetos de 

desenvolvimento econômico e humano, sob a forma de créditos. Os países beneficiados pela 

AID são elegíveis por sua falta de capacidade de solvência perante os recursos do BIRD e 

pelo nível de pobreza do país, avaliado pela renda per capita.  

           Em referência à fundação da AID, Coelho (2012) destaca que ela foi criada pela 

necessidade de cooperação entre os países para que sejam mantidas a paz e a prosperidade. É 

interesse dos países em desenvolvimento e de toda a comunidade internacional que eles 

tenham melhoria dos níveis de vida. Nesta direção, Leher (1998, p. 112) assinala que era 

“preciso ganhar os países pobres, muitos deles em processo de descolonização, para o ‘lado 

certo’ da guerra fria, independentemente de considerações econômicas e éticas”. 

Paralelamente a isto, Soares (2000, p. 19) afirma que a criação da AID “deveu-se à 

constatação de que os Estados nacionais recentemente independentes não teriam condições de 

se tornarem mutuários do Banco segundo suas normas usuais, o que restringiria a sua 

influência em áreas geopolíticas importantes”. Diante disto, percebemos que a criação de uma 

ficção contábil, possibilitou ao Banco Mundial estender sua presença a regiões e países onde 

sua atuação seria improvável – devido aos seus critérios rígidos e seletivos de instituição 

bancária – e facilitou a internacionalização do capital nestes espaços, expandindo suas 

relações sociais capitalistas.    

          No que diz respeito aos rendimentos da AID, cabe registrar que são provenientes de 

seus próprios recursos, das contribuições dos países doadores, de transferências da receita 

líquida do BIRD, de subsídios da IFC e dos pagamentos de mutuários de empréstimos 

anteriores da referida instituição. 

          Os países doadores reúnem-se para discutir sobre as políticas de empréstimos e para 

determinar o montante dos recursos necessários para o financiamento dos próximos 

programas de empréstimos, sendo que a “cada três anos, os governos parceiros e 

representantes dos países mutuários chegam a um acordo sobre a direção estratégica, 

prioridades e financiamento da AID para o período subsequente de implementação de três 
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anos” (BANCO MUNDIAL, 2014, p. 56). O apoio contínuo dos países doadores e as 

amortizações de créditos concedidos propiciam a solidez financeira da referida associação. 

          O Banco Mundial oferece duas categorias de instrumentos de empréstimos, conforme 

suas publicações (2005a; 2008b): empréstimos para investimentos e empréstimos para 

políticas de desenvolvimento – anteriormente chamados empréstimos para ajustamento 

estrutural, setorial, subnacional ou estrutural programático.  

          Os empréstimos para investimentos são destinados aos países elegíveis do BIRD e da 

AID, com enfoque no longo prazo, de cinco a dez anos. Estes financiam bens, obras e 

serviços no contexto de projetos de desenvolvimento social e econômico em diversos setores.  

          Os empréstimos para políticas de desenvolvimento apoiam reformas institucionais e 

políticas, com enfoque no curto prazo, de um a três anos, de rápido desembolso. Inicialmente, 

foram criados com a terminologia empréstimos para ajustamento para apoiar as reformas de 

políticas macroeconômicas, comerciais e agrícolas, evoluindo para um enfoque sobre 

reformas estruturais do setor financeiro, das políticas sociais e da administração pública. 

Neste sentido, os propósitos dos projetos e operações foram: promoção de estruturas 

competitivas de mercado (reformas legais e de regulamentação); a promoção da boa 

governança (reforma do setor público); correção das distorções em regimes de incentivo 

(reformas tributárias e comerciais); estabelecimento de fundos de proteção social; e criação de 

um ambiente que promovesse o investimento privado (privatizações e parcerias público-

privadas) (BANCO MUNDIAL, 2005a; 2008b).  

              As instituições de Bretton Woods, a partir dos anos 1980, com a crise provocada pelo 

endividamento dos países em desenvolvimento, orientaram seus clientes a redirecionar suas 

políticas macroeconômicas de acordo com os interesses dos credores oficiais e comerciais. 

Além das exigências econômicas presentes nas políticas de financiamento do Banco Mundial, 

este novo modelo organizacional impôs condicionalidades para os seus empréstimos, 

incluindo a sua participação na definição da política de longo prazo para os setores 

financiados, influenciando as agendas setoriais dos países prestátarios. A renegociação da 

dívida externa ficou condicionada ao aval destas Organizações Internacionais, a partir da 

realização da política de ajuste estrutural e de estabilidade econômica, sendo que, na essência 

deste processo estava a reforma do Estado, na qual se insere a reforma educacional (ABDI, 

2012, CHOSSUDOVSKY, 1999; LIMA, 2002; MARQUEZ, 2006; NEVES, 2005; SILVA, 

2003, 2005, 2011, 2012a, 2012b; STIGLITZ, 2002). 
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          Neste contexto, Kátia Lima (2002) destaca que a garantia da influência econômica e 

política-ideológica destas Organizações Internacionais podem ser utilizadas como instrumento 

de pressão externa para mudanças que lhes sejam vantajosas. 

 

A história destas organizações está ligada ao aspecto financeiro, ao fornecimento de 

empréstimos aos países periféricos, mas, sobretudo, ao controle econômico, cultural 

e político que exercem com os países credores a partir da exigência de cumprimento 

de condicionalidades, travestidas pela imagem de assessorias técnicas. A cada 

empréstimo, o país tomador está mergulhado em condicionalidades que expressam a 

ingerência do BM e do FMI nas políticas macroeconômicas e nas políticas setoriais 

dos países devedores, inclusive com ‘condicionalidades cruzadas’ – ou seja, a 

articulação entre vários organismos (BID, BM e FMI) para concessão dos 

empréstimos (LIMA, 2002, p. 43). 

        

          Dessa forma, compreendemos que se arquitetou uma nova geração de empréstimos 

condicionados à política, fornecidos para ajudar os países a se ajustarem, mas que, muitas 

vezes, transformaram e transformam os empréstimos em uma ferramenta política, 

encontrando “campo fértil na fraqueza das nações, que não conseguem mobilizar recursos 

para enfrentar a pressão exercida pelas nações mais poderosas” (COELHO, 2012, p. 36). 

          Os projetos financiados para empréstimos para investimentos e empréstimos para 

políticas de desenvolvimento pelo Banco Mundial são concebidos e formulados de acordo 

com o Ciclo de Projetos retratado na Figura 1. O Banco atua junto ao país prestátario desde a 

preparação do projeto de empréstimo, oferecendo assessoramento técnico e assistência 

financeira, em consonância com suas políticas, prioridades, estratégias e condicionalidades.  
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Figura 1: Ciclo de Projetos do Banco Mundial 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL. Una guía del Banco Mundial. 2. ed.. Washington, D.C.: The World Bank,     

             2008b. p. 67.  

 

          A aprovação de empréstimo segue o Ciclo de Projetos de responsabilidade conjunta do 

Banco e do mutuário, com exceção da fase de Avaliação do Projeto, que é uma 

responsabilidade exclusiva do Banco. O Ciclo percorre oito fases, segundo o Banco Mundial 

(2008b):  

1.  Estratégia de assistência aos países: o Banco oferece serviços de crédito e 

assessoramento para a preparação do documento Estratégia de Assistência ao 

País, o qual é um plano de negócios que orienta as atividades do Banco Mundial 

em um país e suas informações são utilizadas no momento da negociação dos 

acordos entre estes; 

2.  Identificação do projeto: a equipe do Banco trabalha em conjunto com o 

governo para identificar os projetos que contribuem para alcançar as estratégias 

de desenvolvimento e que sejam aprovados financeira, econômica, social e 

ambientalmente; 

3.  Preparação: o Banco oferece assessoramento técnico e assistência financeira à 

preparação do projeto. Os prestatários realizam estudos técnicos, econômicos, 
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sociais, financeiros e institucionais; elaboram planos gerais e formulam o 

documento final do projeto; 

4.  Avaliação inicial: o Banco avalia os aspectos econômicos, técnicos, sociais, 

financeiros, institucionais e ambientais do projeto. Prepara o documento de 

avaliação inicial e o texto provisório dos documentos jurídicos; 

5.  Negociação e aprovação: é feita a Carta de Acordo entre o Banco Mundial e o 

prestatário, apresentando detalhadamente os objetivos, termos, condições, 

convênios, licitações e planos de operações. Após a aprovação do Acordo de 

Empréstimo/Crédito pela Junta de Diretores Executivos é publicado o 

Documento de Avaliação do Projeto; 

6.  Implementação e supervisão: o prestatário é responsável pela implementação do 

projeto, pelas licitações, compras de bens e serviços, editais, contratação de 

consultores, supervisão de contratos e pagamentos. O Banco é responsável pela 

supervisão do projeto, pelo monitoramento do desempenho e aconselhamento, 

assegurando a implementação dos recursos e procedimentos de conformidade 

com as normas do Banco Mundial e do Acordo de Empréstimo/Crédito;  

7.  Complementação da implementação: com o objetivo de avaliação dos resultados 

alcançados pelo prestatário e pelo Banco elabora-se o relatório final de 

avaliação;  

8.  Avaliação: o Grupo de Avaliação Independente do Banco avalia todos os 

aspectos do projeto e prepara o relatório de avaliação ex-post. As análises 

realizadas deverão estar disponíveis para a formulação de futuros projetos.   

           Apesar do Banco Mundial (2008b) afirmar que as avaliações dos projetos 

implementados deverão estar disponíveis para a formulação de novos projetos, Fonseca 

(1998b, 2000) e De Tommasi (2000) destacam a dificuldade de acesso às informações sobre 

os projetos de empréstimos nas instituições governamentais responsáveis e o conhecimento do 

processo como um todo. A exigência de sigilo limita a disseminação de informações 

relacionadas aos financiamentos anteriores e aos atuais, facilitando a reiteração de equívocos 

na definição dos projetos. Consequentemente, a negociação de um novo projeto parte de um 

recomeço em que cada proposta de empréstimo constitui um fato isolado, sem conexão com 

as experiências vivenciadas, com as avaliações finais, com os resultados obtidos.  

          Relativamente à Estratégia de assistência ao país, vale registrar que esta compõe uma 

das principais estratégias que guiam o trabalho do Banco Mundial, a qual é formulada e 

reformulada periodicamente pela sua equipe de profissionais – sozinha ou em conjunto com o 
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país membro. A publicação Una guía del Banco Mundial (2008b, p. 38-46) discrimina 

algumas das estratégias do Banco Mundial como: os Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio; o Marco Estratégico de Trabalho; as Estratégias Temáticas e Setoriais; o Marco 

Detalhado de Desenvolvimento; as Estratégias para a Redução da Pobreza; e a Estratégia de 

Assistência do País. 

          Nesta direção, o Banco estabelece também políticas e procedimentos com o objetivo de 

assegurar que suas operações sejam econômica, financeira, social e ambientalmente sólidas, 

conforme esclarecimentos citados na sua publicação (BANCO MUNDIAL, 2008b). Cada 

operação deve seguir estas políticas e procedimentos para garantir a qualidade e integralidade 

de sua missão, das prioridades corporativas e de suas metas estratégicas. Estas orientações 

estão presentes no documento Manual de Operações do Banco Mundial que apresenta no 

volume I os objetivos, metas centrais e instrumentos para alcançá-los e, no volume II, as 

definições, políticas, diretrizes operacionais e procedimentos do Banco.   

          Uma das estratégias políticas do Banco Mundial diz respeito à socialização do 

conhecimento e inclui serviços analíticos e de assessoria técnica, cursos de treinamento, 

publicação e disseminação de informações. Nas palavras da própria instituição, desde meados 

dos anos 1990, “ha hecho de la distribuición del conocimiento un objetivo explícito y la 

incrementado sus esfuerzos para organizar sus atividades de distribuición del conocimiento en 

una forma sistemática, buscando que la información pueda tener el impacto más amplio 

posible” (BANCO MUNDIAL, 2008b, p. 63).    

           A este aspecto, cabe assinalar que, no ano de 1955, o Banco Mundial implantou o 

Instituto de Desenvolvimento Econômico (IDE) com apoio financeiro e político das 

Fundações Ford e Rockefeller. Coelho (2012) assinala que, possivelmente, a aproximação do 

Banco com estas fundações não foi somente para angariar fundos, mas para estreitar laços 

com organismos da sociedade civil que pudessem emprestar respeitabilidade e aumentar as 

suas relações com atores relevantes na formação da opinião pública. No ano de 1999, o 

Instituto de Desenvolvimento Econômico foi rebatizado de Instituto do Banco Mundial (IBM) 

e sua atuação junto aos países membros propicia programas de aprendizagem (cursos e 

oficinas presenciais e a distância); eventos temáticos; assistência técnica; disponibiliza bases 

de dados e redes de informação destinadas a partilhar os conhecimentos relativos ao 

desenvolvimento internacional; forma e treina os quadros políticos e técnicos para atuarem no 

processo de elaboração e implementação da política econômica, de projetos e programas 

financiáveis pelo Banco.  
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Além disso, o Instituto do Banco Mundial trabalha em colaboração com a equipe do 

Banco Mundial e outros sócios para formular programas personalizados para cada país; 

prover atividades globais e regionais que envolvam temas setoriais relevantes para o país; e 

desenvolver ferramentas de diagnóstico e análise que auxiliam os países membros a avaliarem 

suas práticas de governança e sua preparação para competir na economia do conhecimento 

global (BANCO MUNDIAL, 2008b). 

Relativamente aos sócios, Pereira (2010a) destaca a presença de sócios de recursos, 

sócios de produção e sócios doadores, sendo que estes últimos – organismos bilaterais e 

multilaterais, organizações do setor público e privado e fundações – cobrem mais de vinte por 

cento do orçamento anual do Instituto do Banco Mundial. Nas suas análises destaca que:  

 

A ampliação e o aprofundamento da influência intelectual e organizativa do IBM 

dependeram, para chegar ao patamar atual, da associação com uma gama crescente e 

variada de organizações sociais. Tais ‘alianças’ são de tipo formal e informal. As 

formais somam quase 200, por meio das quais o IBM infunde as referências 

intelectuais e a agenda de políticas do Banco Mundial. As informais não são de 

conhecimento público. 

Além dessa diferenciação, o IBM também distingue entre dois tipos de ‘associados’. 

Os ‘sócios de recursos’ pertencem aos setores público e privado e não apenas 

cofinanciam as atividades do Instituto das quais fazem parte como também 

compartilham a elaboração de cursos e a coordenação das ações. Já os ‘sócios de 

produção’ dividem a execução e cumprem o papel de articulação, coesão e 

comprometimento local. São ONGs, fundações, universidades, centros de pesquisa e 

instituições de formação e capacitação. Usualmente, cerca de 50% das atividades do 

Instituto são realizadas em conjunto com tais ‘sócios’ a cada ano. Para o IBM, 

ambos os tipos de associação servem a diversos propósitos importantes, como a 

economia de recursos financeiros próprios, a difusão de suas pautas intelectuais, 

técnicas e políticas e a corresponsabilização pelos riscos e resultados das atividades 

realizadas (PEREIRA, 2010a, p. 69). 
       

           Outro destaque na estrutura organizacional do Banco Mundial refere-se à atividade de 

pesquisa acerca das suas diversas áreas de atuação internacional, que abarca toda a equipe de 

profissionais, sobretudo a Vice-Presidência de Economia do Desenvolvimento (DEC), o 

Instituto do Banco Mundial, os departamentos regionais, as redes temáticas e setoriais, 

conforme retrata a Figura 2. 
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Figura 2: Grupos dentro do Banco Mundial que produzem pesquisa (maio de 2006) 

 

 
 

Fonte : PEREIRA, João Márcio Mendes. O Banco Mundial como ator político, intelectual e                 

             financeiro. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2010a. p. 460. 

 

          No que diz respeito à Vice-Presidência de Economia do Desenvolvimento, Pereira 

(2010a) salienta “a existência de um sistema interno de recompensas e sanções que se 

reforçam mutuamente para assegurar que a produção intelectual da DEC seguisse a linha 

política e ideológica do Banco e, assim, contribuísse para a manutenção do paradigma 

neoliberal”. Sistema este “informal, sutil, que funcionava de acordo com normas suaves e, 

quando necessário, passava por cima de regras formais”, solando o debate interno e afetando 

“as conclusões das pesquisas, confirmando a priori as hipóteses neoliberais” (PEREIRA, 

2010a, p. 460; grifo do autor).  

          Nossa análise sobre a publicação do Banco Mundial (2008b) permite afirmar que a 

maioria dos seus serviços analíticos e de assessorias consiste em assistência econômica, 

setorial e técnica. Partindo da análise dos resultados da investigação econômica produzida 

sobre um país, com a participação da equipe do Banco Mundial, representantes das entidades 

governamentais, da sociedade civil, do setor privado e da comunidade internacional, são 

formuladas as bases para as estratégias de assistência do país, os programas de investimento 

governamental e os projetos de empréstimos financiados com os recursos do BIRD e da AID, 

construindo um consentimento social em torno de políticas direcionadas ao desenvolvimento 

capitalista em países da periferia.    
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         Pereira (2010a) assinala que, apesar do “histórico medíocre em matéria de criação de 

conhecimento”, o Banco desenvolveu uma legitimidade ampla, disseminada e sólida como 

“fonte de dados, afiançador de ideias, formador de policymakers, produtor de análises 

comparativas e guia em matéria de políticas de desenvolvimento” (p. 457; grifo do autor).  O 

estudioso afirma que: 

 

O Banco aplicava esse ‘capital intelectual’ por meio do seu considerável programa 

de empréstimos e da sua posição única como mediador entre governos, agências 

bilaterais e multilaterais e o universo empresarial, traduzindo-o em políticas e 

negócios. Quanto mais afinada com a agenda do Banco e mais insulada das pressões 

do sistema político local fosse a equipe de governo dos Estados-membros, mais 

eficaz era o trabalho de persuasão do Banco [...]. Para erguer essa blindagem política 

era indispensável, entre outros expedientes, construir consentimento social em torno 

de determinados programas, ideias e práticas institucionais. Não por acaso o Banco 

gastava tanto com pesquisa e publicidade (PEREIRA, 2010a, p. 457).  

 

          Além de pesquisa, socialização de conhecimentos, publicidade, os serviços de 

assessoria econômica, setorial e técnica do Banco Mundial correspondem às suas redes 

temáticas e seus setores, que provêm informações sobre temas referentes ao desenvolvimento. 

Dentre os temas elencados pelo Banco Mundial (2008b) destacamos com base em nossas 

leituras vinte e nove: agricultura e desenvolvimento rural; efetividade da ajuda; luta contra a 

corrupção; prevenção de conflito e reconstrução; alívio da dívida; investigação e informação 

econômica; educação; empoderamento e participação; setor financeiro; energia e mineração; 

meio ambiente; desenvolvimento urbano e água; globalização; governabilidade; saúde, 

nutrição e população; gênero; povos indígenas; tecnologias da informação e comunicação; 

infraestrutura; emprego e proteção social; leis, regulação e aspectos judiciais; manufaturas e 

serviços; pobreza; desenvolvimento do setor privado; desenvolvimento social; 

desenvolvimento sustentável; comércio; transporte. Estes temas ilustram a extensão da pauta 

de ações do Banco, que podemos observar também, no levantamento bibliográfico 

desenvolvido nesta pesquisa científica nos Bancos de Teses e Dissertações da CAPES e do 

IBICT/BDTD, abarcando o período de 1990 a 2015.  

           Nos registros do próprio Banco (2008b), afirma-se que cada uma das redes temáticas 

cobre vários setores relacionados de desenvolvimento. As redes temáticas e os setores são 

classificados em: 

 

Red de Desarrollo de los Sectores Financiero y Privado. Los sectores son: banca, 

mercados de cápital, servicios, crédito y reformas regulatorias. Algunos de estos 

sectores son manejados por unidades conjuntas del Banco Mundial y la CFI.   

Red de Desarrollo Humano. Los sectores son: educación, salud, nutrición y 

población, y protección social. 
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Políticas de Operación y Servicios de País. Los sectores son: dotación, manejo 

financiero, servicios de operación y el Panel de Servicios de País. 

Red de Reducción de la Pobreza y Manejo Económico. Los sectores son: política 

econômica, gênero, gobernabilidad y reforma del sector público y pobreza. 

Red de Desarrollo Sostenible. Los sectores son: agua y sanidad, energia y minería, 

medio ambiente, desarrollo rural, transporte urbano, desarrollo social y otra 

infraestructura (BANCO MUNDIAL, 2008b, p. 27; grifo do autor). 

 

          A organização em redes temáticas e setores, segundo a ótica do Banco Mundial 

(2008b), contribuem com o processo de integração da sua equipe de profissionais com os 

países membros. Visam, ainda, enriquecer as práticas globais para enfrentar as necessidades 

específicas de cada país e auxiliam a ressaltar as lições aprendidas entre os países e regiões.  

          Cabe mencionar também, no âmbito das redes temáticas e setores, que estes dialogam 

com as unidades presentes nas seis regiões do mundo, nas quais o Banco Mundial desenvolve 

projetos nos países membros inseridos na elegibilidade do BIRD, da AID ou de ambos: 

África; Leste Asiático e Pacífico; Europa e Ásia Central; América Latina e Caribe; Oriente 

Médio e Norte da África; e Sul da Ásia.  

          Ao analisarmos as afirmativas do Banco referente às políticas de socialização do 

conhecimento, concordamos com Pereira (2010a) ao esclarecer que, os recursos financeiros 

foram vistos como instrumento necessário para disseminar suas ideias e prescrições políticas 

ao longo de sua trajetória e ao ressaltar que: 

 

o Banco [Mundial] age, desde sua origens [1944], ainda, que de diferentes formas, 

como um ator político, intelectual e financeiro, e o faz devido à sua condição 

singular de emprestador, formulador de políticas, ator social e produtor e/ou 

veiculador de ideias em matéria de desenvolvimento capitalista, sobre o que fazer, 

como fazer, quem deve fazer e para quem fazer. Ao longo de sua história, o Banco 

sempre explorou a sinergia entre dinheiro, prescrições políticas e conhecimento 

econômico para ampliar sua influência e institucionalizar sua pauta de políticas em 

âmbito nacional, tanto por meio da coerção (influências e constrangimento junto a 

outros financiadores e bloqueio de empréstimos) como da persuasão (diálogo com 

governos e assistência técnica) (PEREIRA, 2010a, p. 29). 

 

          Neste contexto, devemos considerar que: 

 

A institucionalização de prescrições políticas e ideias, por sua vez, exige a criação e 

manutenção de um clima hospitaleiro pelo mundo afora, razão pela qual o Banco 

investe tanto em relações públicas, pesquisa, atividades de formação profissional e 

articulação com instituições internacionais, agências bilaterais, órgãos públicos e 

organizações nacionais privadas nos Estados-membros. Desde Washington, dados e 

mensagens que emite são irradiados por agências de notícias internacionais e 

costumam ser reproduzidos por grandes veículos nacionais de comunicação com 

força normativa. Além disso, nos países onde atua o Banco teceu ao longo de 

décadas uma malha mais ou menos extensa e diversificada de relações em diversos 

âmbitos (político, empresarial, científico e social) que dá suporte material à 

manutenção e à disseminação da sua influência. Definitivamente, o exercício da sua 

influência precisa costurar relações para além dos limites de Washington para se 
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reproduzir em escala ampliada [...]. Sem isso, o Banco não teria a autoridade e a 

gravitação que tem (PEREIRA, 2010a, p. 474).  

 

          Destacamos, outrossim, que a institucionalização das prescrições políticas e ideias pelo 

Banco Mundial abarca as suas diversas áreas de atuação, suas redes temáticas e setores, dentre 

estas, a Rede de Desenvolvimento Humano, que engloba os setores de educação, saúde, 

nutrição, população e proteção social.  

          Em referência à saúde, nutrição e população, o Banco (2008b) afirma que o 

investimento nestas áreas possibilita um lucro que se encontra no centro da redução da 

pobreza e do desenvolvimento econômico. A unidade organiza seus trabalhos em categorias 

amplas de desenvolvimento do sistema de saúde, que envolvem: Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio de saúde, nutrição e população; população e saúde reprodutiva; 

HIV/AIDS; nutrição; pobreza e saúde; e saúde pública – subdividida em saúde infantil, 

mental e escolar, gripe, malária, tabaco e tuberculose.  

          Neste contexto, o Banco Mundial reconhece a importância da educação para a 

construção de sociedades democráticas e de economias globalmente competitivas e para a 

redução da pobreza e das desigualdades. As principais iniciativas educativas ligadas ao Banco 

incluem a Educação para Todos, a Educação para a Economia do Conhecimento e o 

Desenvolvimento da Primeira Infância “que es fuente de conocimiento que asiste a los 

diseñadores de política, los administradores de programas, y a los practicantes en sus 

esfuerzos para promover el crecimiento saludable y el desarrollo de los ninos” (BANCO 

MUNDIAL, 2008b, p. 138). 

          É significativo que uma das iniciativas educativas desenvolvidas pela Rede de 

Desenvolvimento Humano diga respeito ao “Desenvolvimento da Primeira Infância”, 

disponibilizando conhecimentos para a formulação e implementação de políticas, programas e 

projetos com abordagens multissetoriais de promoção do crescimento saudável e 

desenvolvimento das crianças pequenas; de planejamento familiar; de saúde reprodutiva e 

saúde materno-infantil; de nutrição materna e na primeira infância; de redes de segurança 

social com intervenções como transferências monetárias e programas de alimentação escolar. 

          No tocante à nossa pesquisa, observamos o interesse do Banco no desenvolvimento da 

“primeira infância”, presente na organização em redes temáticas e setores, o qual contempla a 

Rede de Desenvolvimento Humano. Diante do exposto, analisaremos a agenda do Banco 

Mundial referente às políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, presente em seus 

documentos, publicações e eventos.   
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 2.2  Políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância: processo em construção 

           

          O processo de atuação global do Banco Mundial está em constante transformação. 

Iniciou-se com sua criação, em 1944, e tem sido marcado por alterações nos objetivos a serem 

alcançados e nas estratégias implementadas, conforme a realidade do momento histórico.  

          Ao estudarmos o processo histórico de constituição da agenda de desenvolvimento do 

Banco Mundial, consubstanciado nas contribuições de Manuel Gonzalez et al. (1990),  

observamos que, no período entre os anos 1950 e 1980, os autores identificaram quatro etapas 

do exercício de suas funções econômicas, todas associadas a modificações de enfoque das 

estratégias de desenvolvimento adotadas em cada momento, respectivamente. Observamos em 

nossa investigação que os determinantes referentes à redefinição das estratégias da agenda de 

desenvolvimento adotadas estavam vinculados à dinâmica das relações econômicas e 

financeiras internacionais. Assim, as transformações no campo econômico mundial ensejaram 

novas funções ao Banco Mundial, ampliando os limites de sua atuação, especialmente nos 

países em desenvolvimento.   

          Quando se refere à trajetória do Banco, Valdemar Sguissardi (2011) ressalta que o 

Banco, em conjunto com o FMI, não se desvia dos seus objetivos econômicos, políticos e 

estratégicos. Eles retratam a hegemonia americana e dos países desenvolvidos, que o 

conceberam e o sustentam no âmbito político e financeiro.   

 

A partir de 1944 e por mais de duas décadas cumpriu funções atreladas ao esforço da 

guerra ‘quente’, em seguida, da guerra ‘fria’; na década de 70, envolveu-se nos 

esforços para superar a crise do Estado do Bem-Estar e nas ações do que será 

chamado neoliberalismo em tempos de ‘acumulação flexível’ no capital; na década 

de 80, participou das ações visando minorar os riscos para os países credores da 

crise da dívida externa dos países devedores; e, na década de 90, em especial nos 

países em desenvolvimento, contribuiu com esforços de concepção e ação para 

garantir os profundos ajustes impostos pelo ideário neoliberal e, então sumarizados 

pelo Consenso de Washington: busca de equilíbrio orçamentário, abertura comercial, 

liberalização financeira, desregulamentação do mercado interno e das relações de 

trabalho, redução dos gastos públicos e privatização de empresas e serviços estatais 

ou públicos.  

Em 1998 – diante das evidências de que as políticas e reformas macroeconômicas 

implementadas desde o final dos anos 80, não só não superavam a crise mas a 

agravavam, com diminuição do PIB da maioria dos países pobres, maior 

concentração de renda, desemprego estrutural e fome endêmica – o BM [...] 

chamava atenção ‘para as distorções na execução de políticas centradas no 

mercado na ausência de moldura institucional adequada’ [...]. O decálogo do 

Consenso de Washington havia ignorado o papel potencial que as mudanças 

institucionais poderiam ter para acelerar o desenvolvimento econômico e social da 

América Latina e Caribe (SGUISSARDI, 2011, p. 4-5; grifos do autor).  

  

          Desta perspectiva, observamos que, a partir dos nos anos 1980, o Banco 

Mundial realizou um processo de reestruturação organizacional, definindo políticas 
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de ajustes econômicos como base para a implantação do projeto global de 

desenvolvimento. Além disso, transformou-se na principal Organização Internacional 

de formulação do ajuste estrutural, ganhando relevância estratégica nas reformas 

neoliberais.  

          Sob este clima, o Banco passou a impor uma série de condicionalidades 

estruturais – não mais setoriais – para a concessão de financiamentos, como ressalta 

Maria Clara Soares (2000), passando a intervir na formulação da política interna e a 

influenciar a legislação dos países em desenvolvimento. Ademais, a referida 

Organização Internacional também implementou um amplo conjunto de reformas 

estruturais, por meio de condicionalidades, atendendo às necessidades do capital 

internacional em processo de globalização.  

         Na ótica do Banco, estas medidas permitiram o retorno da estabilidade 

econômica e dos investimentos externos, além de promoverem o crescimento dos  

países em desenvolvimento, possibilitando o desenvolvimento sustentável, mesmo 

que isso implicasse em recessão e aumento da pobreza inicialmente.  

           Em relação às quatro etapas de atuação internacional do Banco Mundial, Gonzalez et 

al. (1990) destacam que na primeira etapa suas ações foram voltadas para a reconstrução das 

economias europeias, período que engloba desde sua criação até os anos 1950. A segunda 

etapa caracterizou-se pelo financiamento de projetos de investimento em infraestrutura 

econômica, voltados para a promoção do crescimento econômico dos países em 

desenvolvimento, nos anos 1960. Na terceira etapa, que ocorreu nos anos 1970, sua atuação 

concentrou-se na diversificação setorial de empréstimos, especialmente, na área social. Na 

quarta etapa, por fim, o Banco redirecionou sua política de empréstimos atendendo as 

necessidades do balanço de pagamentos dos países em desenvolvimento, favorecendo, a partir 

dos anos 1980, os financiamentos de desembolso rápido, via políticas setoriais internas e de 

ajuste estrutural.      

          Diante do exposto, cabe ressaltar a afirmativa de Pereira (2010b, p. 260) em relação ao 

Banco Mundial, o qual “se voltou para a neoliberalização da política social, prescrevendo e 

legitimando programas de aliviamento paliativo e focalizado da pobreza como instrumentos 

preferenciais de ação dos Estados nacionais no âmbito da ‘questão social’”. No fim da década 

de 1960, o Banco procurou “afogar a luta social pela igualdade sob uma maré, mais discursiva 

do que efetiva, do ‘assalto à pobreza’, realizado por meio de políticas de gotejamento”. Esta 

prática constituiu a “base para desdobramentos ulteriores de uma pobretologia”, que tinha 

“como um dos seus elementos centrais a tentativa de apagar as razões do próprio 
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aprofundamento internacional da pobreza, diretamente ligado à expansão internacional 

capitalista e às sucessivas expropriações que promove” (PEREIRA, 2010a, p. 22).   

          Em nossa pesquisa foi possível notar que o Banco Mundial (1974, 1980, 1995b, 

2005a, 2011a) também modificou suas políticas de financiamento do setor 

educacional. Na década de 1960 privilegiou os empréstimos referentes à estrutura 

física e à educação secundária, especialmente técnica e vocacional, com o intuito de 

formação laboral que impulsionasse o desenvolvimento econômico. Na década de 

1970, como estratégia de redução da pobreza, priorizou a educação primária, reduziu 

os empréstimos para o ensino secundário e incrementou a assistência técnica aos 

países prestatários. Neste contexto, Silva (2003) destaca:  

 

Nos anos de 1970, durante a gestão Robert McNamara (1968- 1981) o Banco 

Mundial assumiu a política estratégica de diversificação setorial de empréstimos, 

redimensionando-os de acordo com os seus interesses políticos, ideológicos e 

econômicos para alcançar a economia dos países capitalistas devedores. Na gestão 

McNamara, a instituição financeira aprimorou sua política econômica e suas 

estratégias para alcançar e modificar a economia dos governos devedores, 

apresentando-se, portanto, como a única instituição portadora dos instrumentos para 

reduzir a pobreza, combater o analfabetismo e com capacidade para aplicar políticas 

econômicas rentáveis e competitivas (SILVA, 2003, p. 286). 

 

          Na década de 1980 foi marcada por algumas mudanças como a ampliação dos 

empréstimos para a educação; a prioridade depositada sobre educação primária ou 

elementar; maior atenção à educação das meninas; uma transição do enfoque estreito 

de projeto para um amplo enfoque setorial; e, também, a extensão do financiamento a 

todas as regiões do mundo. 

          A partir da década de 1990, a prioridade ao ensino elementar permaneceu válida, 

incluindo a educação das crianças menores de sete anos de idade (BANCO MUNDIAL, 

1995a, 2000a, YOUNG, 1996). Nesta direção, o Banco assim se pronuncia sobre seus intentos 

em relação à reforma educacional nos países em desenvolvimento: 

  

Reformar el financiamento y la administración de la educación significa redefinir la 

función del gobierno por medio de seis medidas fundamentales, cuyo grado de 

prioridade dependerá de las circunstancias de cada país:  

Dar más prioridade a la educación [...];  

Prestar más atención a los resultados de la ensenãnza y del mercado de 

trabajo [...]; 

Centrar la inversión pública en la educación básica y al mismo tiempo 

recurrir en mayor medida al financiamento familiar para la educación 

superior [...]; 

Prestar más atención a la equidade [...]; 

Dar más participación al grupo familiar [...]; 

Dar más autonomia a las instituciones [...].    
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Los cambios no serán fáciles de instituir pero se los logrará ampliando las 

oportunidades educacionales, creando consenso nacional y aumentando la 

participación. El Banco Mundial continuará prestando apoyo a la reforma financeira 

y administrativa de los sistemas de educación en cada país en particular. El  Banco 

prestará aún atención a la política a nivel de todo el sector y al suministro de 

asesoramiento y financiamento con objeto de ayudar a los gobiernos a elaborar y 

poner en  práctica políticas de educación adecuadas a las circunstancias de sus 

propios países (BANCO MUNDIAL, 1995a, p. iv-v; grifos do autor). 

 

          Dessa forma, percebe-se, segundo Leher (1998, p. 203), que “a reforma, além de 

estrutural como nos anos 1980, assume uma feição mais marcadamente ideológica, centrada 

nas conexões pobreza-segurança-domínio/direção”. Além disso, de acordo com Lima (2002), 

os documentos elaborados e/ou referendados pelas Organizações Internacionais na 

primeira metade dos anos 1990 circunscrevem-se “ao binômio pobreza e segurança, 

tendo como eixo articulador a imprescindível necessidade de adequação subordinada 

dos países periféricos à lógica da mundialização financeira”. Assim, “a educação 

passa a ser o principal instrumento para o ‘alívio da pobreza’ e para a garantia de 

desenvolvimento (subordinado) dos países periféricos” (LIMA, 2002, p. 45).  

          O Banco Mundial concluiu que, tanto as políticas educacionais como as sociais, 

principalmente as voltadas para a pobreza, contribuem para a manutenção duradoura da 

hegemonia dos países do núcleo (sobretudo dos EUA) nas áreas em desenvolvimento, 

inclusive as políticas multissetoriais e integradas de “desenvolvimento da primeira infância”. 

          Em relação às políticas sociais, consideramos relevante compreender as modificações 

expressas nos anos 1970, momento no qual o Banco Mundial acrescentou aos seus projetos 

econômicos o financiamento do setor social incluindo as áreas de educação, saúde, nutrição, 

desenvolvimento urbano, abastecimento de água e saneamento básico, num enfoque 

assistencial e compensatório. Inicialmente questionamo-nos: Mas, por que uma organização 

internacional financeira se propõe a investir no setor social? Encontramos a resposta inicial, 

num dos documentos orientadores do Banco – o Documento Setorial de Educação de 1974 – 

ao esclarecer a origem da atuação do mesmo na área social.  

 

Hacia 1961 se hizo evidente para el Banco Mundial que la falta de personal 

calificado en  los países em desarrollo era un grave obstáculo tanto para la ejecución 

con éxito de sus propios proyectos como para el proceso de desarrollo económico en 

general. Por esto, surgió la convicción de que las inversiones en educación no sólo 

eran consecuentes con los objetivos del Banco, sino que podían constituir un nuevo 

campo de actividad muy aconsejable. En 1962 se presentó a los Directores 

Ejecutivos el primer proyecto de educación. Posteriormente, en octubre de 1963, se 

publicó un memorando del Presidente del Banco sobre ‘Propuestas para una política 

del Banco/AIF en matéria de educación’, en el que se enunciaba la declaración 

básica de política respecto a los tipos de proyectos que habían de financiarse en 

dicho campo.  
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El punto principal de esa declaración era que ‘el Banco y la AIF deben estar 

dispuestos a considerar la posibilidad de financiar parte de las necesidades de capital 

de proyectos educativos prioritarios encaminados a la formación, o a servir de base 

indispensable para la misma, de una fuerza laboral del tipo y volumen que se precise 

para impulsar el desarrollo económico del país miembro de que se trate. Al aplicar 

este criterio, el Banco e la AIF deben concentrar su atención, por lo menos en la fase 

actual, en proyectos en las áreas de (a) la educación y formación técnica y 

profesional en diversos niveles, y (b) la educación secundaria general. Los demás 

tipos de proyectos educativos sólo podrán considerarse en casos 

excepcionales’(BANCO MUNDIAL, 1974, p. 56-57).     

 

          Em consonância com a sua lógica global, o Banco propôs uma redefinição da estratégia 

adotada para a obtenção do crescimento econômico. Se posicionou em favor do investimento 

em projetos sociais, como solução para o desejado aumento de produtividade, de renda, de 

melhoria da vida dos segmentos marginalizados da população e de redução da pobreza. Para 

garantir a distribuição dos benefícios do desenvolvimento, a estratégia implementada foi o 

aumento da produtividade dos pobres, sendo que segundo Fonseca (1998a, p. 41) “a 

responsabilidade deveria ser transferida do âmbito do Estado para os próprios indivíduos, isto 

é, a diminuição da situação de pobreza dependeria da capacidade dos pobres em aumentar a 

sua própria produtividade”.   

           Neste contexto histórico, ganhou evidência a teoria do capital humano, baseada na obra 

de Theodore W. Schultz, de 1969, que analisa os processos de investimento e as 

oportunidades que fornecem os incentivos para que se possa investir no homem, 

especialmente no campo da educação, incrementando a qualidade dos recursos humanos.  

 

A educação tornou-se uma fonte de maior importância para o crescimento 

econômico ao conquistar a abundância que terá de haver, ao desenvolver-se uma 

agricultura e uma indústria modernas. Simplesmente não seria possível ter-se uma 

tal abundância se as pessoas fossem predominantemente analfabetas ou sem 

qualquer capacitação técnica. A educação, por conseguinte, além do acréscimo em 

apresentar altos valores culturais, é efetivamente também um investimento nas 

pessoas, à medida que aperfeiçoa as suas capacitações e portanto aumenta os futuros 

rendimentos a serem auferidos pelos indivíduos (SCHULTZ, 1973, p. 60). 

 

          Schultz (1973) destaca também as oportunidades de investimento no homem através do 

aprendizado nas tarefas cotidianas, na pesquisa da informação econômica, nas atividades que 

contribuem no setor da saúde, da alimentação, do saneamento, da moradia e no “capital 

configurado na criança”. 

 

Uma classe particular de capital humano, consistente do ‘capital configurado na 

criança’, pode ser a chave de uma teoria econômica da população. A formação do 

‘capital configurado na criança’ pelo lar, pelo marido e pela mulher começaria com 

a criação dos filhos e prosseguiria ao longo de sua educação por todo o período da 
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infância. Uma abordagem de investimento relativamente ao crescimento da 

população acha-se, atualmente, trilhando um novo caminho (SCHULTZ, 1973, p. 9). 

 

          Para Schultz (1973), a característica do capital humano é que ele é parte do homem, o 

acompanha sempre, quer o sirva na produção ou no consumo. Pode ser adquirido por 

intermédio de um investimento no ser humano. É humano porque se acha configurado no 

homem e é capital porquanto é fonte de satisfações ou rendimentos futuros, ou ambos.   

          Nesta direção, segundo Gonzalez et al. (1990, p. 38), a teoria do capital humano 

“atribuía às imperfeições na oferta de trabalho a razão para os desequilíbrios verificados no 

mercado de trabalho”. E defendia-se, por conseguinte, de acordo com os autores citados, “a 

ampliação e melhoria dos atributos e qualificação individuais – via, por exemplo, ensino 

profissionalizante – enquanto formas de garantir a elevação dos níveis de emprego e renda” 

(1990, p. 38). 

          Mediante as estratégias das Organizações Internacionais que representavam e/ou 

representam a visão e os interesses do grande capital, a disseminação da teoria do capital 

humano foi rápida nos países em desenvolvimento, sendo tida como panaceia das 

desigualdades econômicas entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e entre 

indivíduos.   

 

A ideia-chave de que a um acréscimo marginal de instrução, treinamento e 

educação, corresponde um acréscimo marginal de capacidade de produção. Ou seja, 

a ideia de capital humano é uma ‘quantidade’ ou um grau de educação e de 

qualificação, tomando como indicativo de um determinado volume de 

conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas, que funcionam como 

potencializadora da capacidade de trabalho e de produção. Desta suposição deriva-se 

que o investimento em capital humano é um dos mais rentáveis, tanto no plano geral 

do desenvolvimento das nações, quanto no plano da mobilidade individual 

(FRIGOTTO, 2003, p. 41).   

 

          Nesta perspectiva de mudanças nas estratégias de atuação do Banco Mundial, cabe 

ressaltar que a ênfase conferida à educação, tanto para o alívio da pobreza como para o 

crescimento econômico dos países em desenvolvimento, relacionou-se à crise estrutural do 

capitalismo que demandou novos meios para operar as contradições do sistema. Leher (1998) 

em sua tese de doutoramento destaca que o processo de aparente valorização do campo 

educacional não é algo desinteressado.      

 

A prioridade conferida à Educação, à primeira vista algo inusitado e surpreendente, 

adquire sentido se investigado no âmbito do ajuste estrutural e mais amplamente, no 

escopo da ideologia da globalização. A reforma dita estrutural do sistema 

educacional constitui um dos pilares ideológicos do neoliberalismo, cabendo à 

Educação o precioso papel de prover esta ideologia, tão redutora de direitos sociais e 

do trabalho, de brechas para o futuro das pessoas, das regiões e dos países. Em 
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contradição com a dinâmica concreta do mundo do trabalho, a Educação é concebida 

como o meio por excelência para melhores empregos e maiores salários, não apenas 

para uma minoria (como ocorre no mundo do trabalho real), mas para todos. Em 

suma, ‘é como se’ a Educação pudesse ser o principal meio para a distribuição de 

renda no porvir. Se não houvesse brechas, ainda que proclamadas, dificilmente o 

neoliberalismo teria força ‘operatória’ de que dispõe (LEHER, 1998, p. 84; grifo do 

autor). 

 

            Embora existam contradições entre o discurso teórico e a prática do Banco, 

Leher (1998) ressalta que a primazia do Banco Mundial à educação é real, compondo 

o âmago das ideologias dominantes, que não são vazias, pelo contrário, são 

operantes. O fato de uma política ser colocada em destaque não implica coincidência 

com sua prática aparente. Isto sugere que o conteúdo proclamado e imediato pode 

não corresponder ao seu conteúdo real.  

           Diante da afirmação, é possível perceber que o Banco inscreveu a educação como um 

requisito para a globalização, usufruindo da tensão entre as ações coercitivas e de consenso, 

estabelecendo uma política neoliberal, cumprindo a função ideológica de operar as 

contradições advindas da exclusão estrutural dos países em desenvolvimento.  

          Parece-nos importante resgatar neste ponto que, de acordo com as análises de José Luís 

Fiori (2001), nas três últimas décadas do século XX, ocorrerram alterações na estruturação da 

sociedade capitalista-liberal que têm provocado grandes mudanças na sua face e no seu 

funcionamento, mas não suas estruturas e leis fundamentais. A primeira transformação 

ocorreu no início do século XX, passou pela crise mundial dos anos de 1930, pela Segunda 

Guerra Mundial e originou o welfare state, o capitalismo regulado e os Estados 

desenvolvimentistas. A segunda começou nos anos de 1970 e alcançou sua maturidade na 

década de 1990, quando ficaram mais nítidas suas mudanças fundamentais. Estas 

transformações foram agrupadas em sete campos ou dimensões fundamentais por Fiori 

(2001): campo econômico, que provocou uma competição entre países pelo capital financeiro 

internacionalizado; campo político, que consagrou a hegemonia do pensamento único 

neoliberal; campo geopolítico mundial, que consolidou o império anglo-saxão; o espaço de 

periferia capitalista, em que os países da periferia se submeteram às orientações emanadas 

das Organizações Internacionais; campo do trabalho ou do emprego, que provocou uma 

reestruturação produtiva no mundo do trabalho; fragilização dos Estados nacionais, nas 

negociações travadas na esfera internacional; e o campo tecnológico, que gerou uma 

revolução na microinformática e nas telecomunicações. 

              Na década de 1970 diante das mudanças em curso no estágio de universalização do 

capitalismo, o capital entrou em territórios geográficos onde anteriormente não operava, 
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reorganizando socialmente as estruturas outrora organizadas segundo racionalidade de 

natureza diferente da do capital, modificando desta maneira o metabolismo social em nível 

planetário e impondo, por isso, um largo movimento de reformas institucionais. Ademais, 

passou a organizar esferas sociais e políticas que se realizavam sob as diretrizes da lógica 

pública, impondo, desta forma, novas relações entre o público e o privado, o que, articulado 

ao movimento geográfico marcou mudanças estruturais na reprodução da formação 

econômico-social capitalista.   

              É importante destacar que o capitalismo é uma das formas possíveis de realização do 

capital, uma de suas variantes históricas, como ocorre na fase caracterizada pela subsunção 

real do trabalho ao capital. Segundo os estudos de István Mézaros (2006), o sistema de 

sociometabolismo do capital é mais poderoso e abrangente, tendo seu núcleo constitutivo 

formado pelo tripé capital, trabalho e Estado. Estes são materialmente constituídos e inter-

relacionados, sendo impossível superar o capital sem a eliminação do conjunto dos elementos 

que compreende esse sistema.  

 

Dada a inseparabilidade das três dimensões do sistema do capital, que são 

completamente articulados – capital, trabalho e Estado –, é inconcebível emancipar 

o trabalho sem simultaneamente superar o capital e também o Estado. Isso porque, 

paradoxalmente, o material fundamental que sustenta o pilar do capital não é o 

Estado, mas o trabalho, em sua contínua dependência estrutural do Capital [...]. 

Enquanto as funções controladoras vitais do sociometabolismo não forem 

efetivamente tomadas e autonomamente exercidas pelos produtores associados, mas 

permanecerem sob a autoridade de um controle pessoal separado (isto é, o novo tipo 

de personificação do capital), o trabalho enquanto tal continuará reproduzindo o 

poder do capital sobre si próprio, mantendo e ampliando materialmente a regência 

da riqueza alienada sobre a sociedade (MÉZAROS, 2006, p. 16). 

 

 

              A universalização do capitalismo, de acordo com Mézaros (2006), impôs profundas 

mudanças no metabolismo social do mundo todo, particularmente por meio do capital 

produtivo macrogerido pelo financeiro, que impôs um novo processo de reprodução social 

que, por sua vez, implicou alterações nas estruturas sociais. Isso pôs em movimento reformas 

institucionais em várias áreas da atividade humana neste modo de produção, inclusive na 

esfera educacional, constituindo-se estas reformas em meios de implementação organizada 

das mudanças necessárias para o alcance dos fins a que se propõe o capital na atual 

conjuntura, a consolidação da nova forma histórica do metabolismo social capitalista.               

As mudanças do capitalismo ocasionaram alterações significativas nas configurações 

geopolíticas e geográficas em âmbito mundial, recrudescendo a crise do Estado-nação pela 

intensificação da lógica de acumulação transnacional do capital, pautada em novos processos 



133 
 

de trabalho e de hábitos de consumo dinamizados por estruturas complexas, mantendo 

inalterado o princípio organizador do sistema de produção de mercadorias capitalista, ou seja, 

mantendo o lucro por meio da exploração do trabalho e da incorporação de novas tecnologias.  

          Neste contexto histórico, Ricardo Antunes (2002) ressalta que: 

 

Quanto mais aumentam a competitividade e a concorrência intercapitais, 

interempresas e interpotências políticas do capital, mais nefastas são suas 

consequências. 

Duas manifestações são mais virulentas e graves: a destruição e/ou precarização, 

sem paralelos em toda era moderna, da força humana que trabalha e a degradação 

crescente, na relação metabólica entre homem e natureza, conduzida pela lógica 

voltada prioritariamente para a produção de mercadorias que destrói o meio 

ambiente. 

Trata-se, portanto, de uma aguda destrutividade, que no fundo é a expressão mais 

profunda da crise estrutural que assola a (des)sociabilização contemporânea: destrói-

se força humana que trabalha; destroçam-se os direitos sociais; brutalizam-se 

enormes contingentes de homens e mulheres que vivem do trabalho; torna-se 

predatória a relação produção/natureza, criando-se uma monumental ‘sociedade do 

descartável’, que joga fora tudo que serviu como ‘embalagem’ para as mercadorias e 

o seu sistema, mantendo-se, entretanto, o circuito reprodutivo do capital 

(ANTUNES, 2002, p. 38). 

                  

          As últimas três décadas do século XX retrataram um processo de reestruturação 

produtiva no capitalismo, mostrando formas mais flexíveis e globalizadas num regime de 

acumulação do capital, indicando novas formas de regulação e destacando-se o papel das 

Organizações Internacionais. Desse modo, o contexto educacional pode ser compreendido, 

sobretudo a partir da crise estrutural do capital, que se abateu sobre o conjunto das economias 

capitalistas, a partir do início dos anos de 1970 (em especial do Estado de bem-estar e do 

modelo fordista-taylorista de produção). Neste período observa-se a intensificação do 

processo de mundialização do capital (especialmente do capital financeiro) e da 

implementação do projeto econômico, social e político neoliberal, que defende o mercado 

como principal fundador, unificador e auto-regulador da sociedade global competitiva.  

          A política neoliberal passou a ditar o ideário e os programas a serem implementados 

pelos países capitalistas, contemplando: enxugamento do Estado; políticas fiscais e 

monetárias, sintonizadas com as Organizações Internacionais mundiais (FMI, BM e OMC) de 

hegemonia do capital; reestruturação produtiva; privatização acelerada; desmontagem dos 

direitos sociais dos trabalhadores; combate cerrado ao sindicalismo classista; propagação de 

um subjetivismo e de um individualismo exarcebados (ANTUNES, 2001; 2002).                       

          Neste cenário capitalista contemporâneo, foram promovidos ajustes estruturais nos 

países periféricos e reformas no Estado e na educação, em sintonia com o receituário das 
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Organizações Internacionais e com as políticas neoliberais, resultando na minimização do 

papel do Estado no tocante às políticas sociais, na redução da esfera pública, e 

consequentemente, na ampliação da esfera privada.  

          Desse ponto de vista, Soares (2000, p. 30) destaca que a ênfase dada à educação é “vista 

não apenas como instrumento de redução da pobreza, mas principalmente como fator 

essencial para a formação de ‘capital humano’ adequado aos requisitos do novo padrão de 

acumulação”. E complementa pontuando que as políticas de alívio da pobreza têm caráter 

instrumental, subordinando-se “ao objetivo de evitar a emergência de tensões sociais que 

possam comprometer a continuidade das reformas econômicas”, pois a retórica do social 

convive com as propostas de “flexibilização do mercado de trabalho (com impacto direto na 

redução dos salários e dos direitos trabalhistas), de privatização do sistema previdenciário 

(que exclui parte significativa da população dos benefícios, já precários, oferecidos) e do 

ajuste” (SOARES, 2000, p. 30). 

          Ainda em relação ao processo de mudanças, a partir dos anos 1970, segundo a ótica do 

Banco Mundial, ele passou a ter importância na definição das diretrizes políticas para os 

países em desenvolvimento, especialmente em relação à política educacional. Nesta mesma 

direção, em meados dos anos 1980, ele foi revitalizado para atuar como governo mundial, 

definindo as políticas a serem adotadas e implementadas pelos países em desenvolvimento, 

como resultado da crise da dívida dos países latino-americanos e da hegemonia norte 

americana, por meio de determinadas condicionalidades. No setor da educação, uma das 

condicionalidades impostas no processo de ajuste estrutural foi a reforma do sistema 

educacional na África, América Latina e alguns países asiáticos, não sendo estas apenas 

sugestões.  

          Estas orientações e/ou prescrições estão presentes nos sete Documentos Setoriais de 

Educação formulados pelo Banco Mundial, ao longo de setenta e dois anos, com o propósito 

de contribuir no processo de configuração da agenda mundial no campo educacional nos 

países em desenvolvimento. Nos sete documentos divulgados em 1971, 1974, 1980, 1995, 

2000, 2005 e 2011, o Banco definiu um corpo teórico-conceitual norteador para a concessão 

de financiamentos e assessoramento técnico, apresentando os princípios, as diretrizes e as 

prioridades no campo educacional, integrados ao seu projeto neoliberal de desenvolvimento, 

baseado na teoria do capital humano (MARQUEZ, 2006; SILVA, 1999, 2000, 2002, 2003, 

2005, 2011, 2012a , 2012b), retratados no Quadro 26.     
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Quadro 26: Os sete Documentos Setoriais de Educação (1971-2011) 

N. ANO AUTORES DOCUMENTOS 

01 1971 BANCO MUNDIAL 
Documento de trabajo sobre el sector de la educación ou                   

Documento de trabajo sobre el sector de la educación 

02 1974 BANCO MUNDIAL Educacion: document de politica setorial 

03 1980 BANCO MUNDIAL Education: sector policy paper 

04 1995b BANCO MUNDIAL 

 

Prioridades y estrategias para la educación: estudio sectorial del Banco 

Mundial 
 

05 2000a  BANCO MUNDIAL Estrategia sectorial de educación 

06 2005a  BANCO MUNDIAL 

 

Education sector strategy update: achieving Education For All, broadening 

our perspective, maximizing our effectiveness 
 

07 2011a  BANCO MUNDIAL 

 

Estratégia 2020 para a educação do Grupo Banco Mundial: resumo 

executivo. Aprendizagem para todos: investir nos conhecimentos e 

competências das pessoas para promover o desenvolvimento 
 

 

 Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          Na nossa investigação científica desenvolvida no Mestrado em Educação, apresentamos 

as principais orientações conceituais e políticas presentes nos Documentos Setoriais de 

Educação de 1971, 1974, 1980, 1995 e 2000, publicados até o momento da pesquisa (2006), 

destacando as políticas para a Educação Infantil. Nesta pesquisa, retornamos aos documentos 

estudados e acrescentamos os publicados posteriormente (2005a e 2011a), contemplando 

somente as orientações referentes às políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, 

objeto desta investigação.  

É importante ressaltar que, apesar de nossas insistentes buscas, não tivemos acesso ao 

primeiro Documento Setorial de Educação, publicado em 1971, citado no documento de 1974 

como “Documento de trabajo sobre el sector de la educación” (p. i) e no de 1980 como 

“Education sector policy paper” (p. 78). Todavia, os Documentos Setoriais de Educação de 

1974 e 1980 referem-se a este documento, apresentando alguns dados sobre a atuação do 

Banco Mundial no período de 1961 a 1974, inclusive as justificativas para o investimento 

inicial na área social, desenvolvendo projetos nos setores de educação, saúde, nutrição, 

população e proteção social.  

          Em relação à educação, na década de 1970, segundo os documentos do próprio Banco 

Mundial (1974, 1980), este deu continuidade às políticas educacionais propostas no início dos 

anos de 1960, ampliando o volume de empréstimos e os subsetores de atuação.   
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Al ir adquiriendo más conocimientos y experiencia en el sector, el enfoque del 

Banco en educación se amplió al final del decênio de 1960. En un memorando de 

julio de 1970 a los Directores Ejecutivos, el Presidente del Banco reafirmo la 

primera idea de su declaración de política de 1963, pero agregó: ‘[...]. Debemos 

seguir haciendo hincapié en proyectos que, como los de capacitación profesional, 

permiten formar personal diretamente, pero también debemos considerar la 

posibilidad de financiar otros tipos de proyectos que tengan importância a largo 

plazo para el desarrollo económico. [...].     

Como consecuencia, las operaciones creditícias del Banco en el sector educativo se 

ampliaron a fin de incorporar no sólo proyectos de construcción y dotación de 

equipo en determinados subsectores, sino también proyectos en los que se 

combinaba el financiamiento de ese tipo de atividades y de otras auxiliares. Esos 

proyectos se basaron en análisis sectoriales y tuvieron por objeto lograr mejoras 

cualitativas, así como satisfacer necessidades urgentes de mano de obra calificada. 

El financiamiento del Banco se caracterizó también por enfoques experimentales y 

por la introducción de innovaciones como la televisión educativa, la producción de 

materiales didácticos, el apoyo al desarrollo de planes de estudio, el planeamiento y 

la administración de la educación, la organización de unidades móviles de 

capacitación y el adiestramiento de personal para programas de salud (BANCO 

MUNDIAL, 1974, p. 57-58).     
 

          No estudo das referidas publicações, observamos que não há qualquer informação sobre 

as políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” referente ao documento de 1971. 

Apenas cita a formação de profissionais para programas de saúde sem definir o público a ser 

atendido. É interessante atentarmos que, desde o primeiro documento, a educação foi 

considerada como fator de crescimento econômico, de formação de trabalhadores qualificados 

e de provimento para o setor produtivo, o que confirma/expressa o enfoque economicista das 

proposições do Banco.   

          No segundo documento, publicado em dezembro de 1974 e intitulado Educación: 

documento de política sectorial, Robert S. McNamara, Presidente do Grupo Banco Mundial, 

afirma no preâmbulo que um dos serviços mais importantes do Banco é ajudar os países 

membros a diagnosticarem seus problemas e proporcionarem assistência técnica para resolvê-

los, inclusive no setor educacional. Cabe ressaltar que esta é uma das estratégias de análise e 

assessoramento do Banco Mundial presente em seus documentos (1974, 1980, 1995b, 2005a, 

2011a, 2013, 2014, 2015) e em suas publicações (2008b). E continua apresentando as 

propostas educacionais para os próximos anos:  

 

En el quinquênio de 1974-78, el Banco Mundial y la afiliada, la Asociación 

Internacional de Fomento, tienen el propósito de incrementar su ayuda para el 

desarrollo de la educación. Lo harán así con el convencimiento de que: 

. todo ser humano debe recibir un mínimo de educación básica tan pronto como los 

recursos financeiros lo permitan y las prioridades del desarrollo lo exijan; 

. el desarrollo de aptitudes debe ser selectivo y en respuesta a necesidades 

específicas y urgentes, mediante el adiestramiento de personas idóneas – tanto del 

medio urbano como rural – para empleos determinados, y tanto en el sector moderno 

como en el tradicional; 
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. las políticas educacionales deben formularse de modo que respondan com 

flexibilidad a la necesidad de desarrollar los sistemas educativos (no formales, 

informales y formales), para así poder satisfacer las exigencias específicas de cada 

sociedad; y 

. las oportunidades de educación, en todos los niveles de un sistema educativo, 

deben alcanzar a los grupos menos privilegiados, que han visto frustado su deseo de 

participar en la corriente principal de la actividad económica y social de sus países. 

Esto supone brindar un acceso más equitativo a la educación a los pobres, los mal 

alimentados, las mujeres y los habitantes del medio rural, así como mejorar las 

possibilidades de pasar del aula al lugar de trabajo (BANCO MUNDIAL, 1974, p. 

ii).     

 

           Outro destaque é a importância do trabalho conjunto com outros setores como 

agricultura, saúde, nutrição, emprego para assegurar o processo de desenvolvimento. 

 
Si se quiere que el progreso económico sea rápido y equitativo, las reformas que se 

adopten en el campo de la educación deberán ir respaldadas por otras medidas em 

sectores tales como agricultura, la salud, la nutrición y el empleo. Sólo en un 

contexto así puede la educación fortalecer eficazmente el potencial de aquellas 

naciones en desarrollo que desean asegurar la participción productiva de todos en el 

proceso de desarrollo (BANCO MUNDIAL, 1974, p. ii-iii).     

 

          Atentando-se às políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, o documento não 

utiliza este termo e nem propõe políticas integradas e multissetoriais, no entanto, demonstra 

interesse pela área. O documento (BANCO MUNDIAL, 1974) levanta a problemática da 

nutrição e sugere algumas intervenções significativas, pois, segundo a ótica do Banco, um dos 

principais fatores que perpetuam a pobreza está relacionado à falta de alimentação adequada 

para gestantes e seus filhos. 

 
Aunque los programas de alimentación en las escuelas contribuyen valiosamente a 

mejorar el rendimento de los alunos, a menudo ilegan demasiado tarde en la vida de 

um niño para evitar el daño. La principal contribuición de la educación en este 

campo puede ser a través de la instrucción de los padres en cuestiones de régimen 

alimentício, preparación de alimentos y otras nociones de economia doméstica. Cabe 

esperar también que la educación de los adultos en materia de nutrición sea más 

eficaz cuando se combine con programas de alimentación.  

La malnutrición y las enfermidades conexas influyen en el rendimiento escolar al 

diminuir la motivación del niño y su capacidad de concentración y asimilación 

(BANCO MUNDIAL, 1974, p. 42). 

 

          Diante do exposto, é significativo pontuarmos que o Banco Mundial tem como objetivo 

o financiamento da educação básica, promovendo a formação do capital humano, 

preferencialmente com programas de baixo custo. Além disso, o documento (1974) reforça a 

importância de uma nutrição adequada desde o período pré-natal, pois esta influi 

significativamente no desenvolvimento da capacidade mental das crianças, no rendimento 

escolar e no desenvolvimento dos recursos humanos. Apesar de iniciar a afirmativa se 

resguardando financeiramente, propõe: “Siempre que sea posible, el Banco procurará mejorar 
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el nível de nutrición de los niños de todas as edades, desde el período pré-natal hasta la edad 

correspondiente a los últimos grados escolares (BANCO MUNDIAL, 1974, p. 65). 

          Partindo das afirmativas anteriormente citadas, presentes no segundo Documento 

Setorial de Educação (1974), podemos observar o interesse inicial do Banco Mundial pelas 

políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, articulado aos Pontos de entrada 

estratégicos de investimento relacionados à educação de pais e nutrição das gestantes e de 

seus filhos.     

          No terceiro documento, intitulado Education: sector policy paper e publicado em abril 

de 1980, o Banco Mundial discutiu a relação educação-trabalho elencando alguns fatores que 

contribuem na melhoria da eficiência da aprendizagem como o aperfeiçoamento da qualidade 

do currículo, da metodologia de ensino, da qualificação dos professores, dos materiais 

instrucionais, do uso dos meios de comunicação de massa, da educação pré-escolar, da saúde 

e nutrição. Assim como o Documento Setorial de Educação anterior, a terceira publicação 

retoma aos documentos de 1971 e 1974, apresentando as principais orientações destes.  

          O texto também não utiliza o termo “Desenvolvimento da Primeira Infância” e não 

propõe políticas integradas e multissetoriais, mas retoma a discussão referente aos Pontos de 

entrada estratégicos de investimento relacionados aos programas de nutrição, de saúde, de 

desenvolvimento social na “primeira infância”, destacando o papel da pré-escola, de 

programas de educação de pais sobre saúde, nutrição e vida familiar (BANCO MUNDIAL, 

1980). 

O quarto documento setorial elaborado pelo Banco Mundial foi intitulado Prioridades 

y estratégias para la educación: estúdio sectorial del Banco Mundial, e publicado em maio de 

1995. Neste, afirma que tornou-se a principal fonte de financiamento externo para a educação 

nos países em desenvolvimento, concedendo nos últimos trinta anos (1963-1994) mais de 500 

projetos de educação em mais de 100 países.  

A publicação destaca que o decênio de 1990 marca o início da concessão de 

empréstimos para o desenvolvimento das crianças na primeira infância, sendo esta a obra que 

mais contempla as orientações políticas acerca da temática.   

          Uma das orientações do documento (BANCO MUNDIAL, 1995b) diz respeito ao papel 

da educação e a importância desta gerar sinergias com os outros setores como de nutrição e 

saúde na formação do capital humano.  

 

Los gobiernos y las poblaciones de casi todos los países necesitan prestar más 

atención a la educación. La educación incumbe normalmente al ministerio de 

educación, y a veces también a un ministerio de educación superior, y los demás 
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sectores del gobierno tienden a dejarlos en sus manos. Este método carece de visón 

por tres razones: 

(a) El cambio constante en las economias y los mercados laborales es actualmente 

un fenómeno normal, resultado de la permanente reforma económica y del adelanto 

tecnológico, que requiere prestar renovada y permanente atención a las inversiones 

tanto en capital físico como en capital humano. 

(b) La tasa de rentabilidad de las inversiones en educación es alta comparada con 

la de otras inversiones. 

(c) Existen importantes relaciones sinérgicas entre las inversiones en educación y 

otros aspectos de la formación de capital humano, especialmente la nutrición, la 

salud y la fecundidad. (BANCO MUNDIAL, 1995b, p. 67). 

 

           No que concerne ao acesso dos pais e mães aos conhecimentos relacionados à 

educação, à saúde, à nutrição e à higiene nos primeiros anos de vida, o documento (BANCO 

MUNDIAL, 1995b) ressalta, por sua vez, a importância de todos eles tanto, para a saúde das 

crianças como para a redução da mortalidade materna e infantil.    

        

El mejor conocimiento de las relaciones que existen entre la educación, la nutrición, 

la salud y la fecundidad justifica también que se preste más atención a la educación. 

Actualmente es un hecho comprovado que los padres, especialmente las madres, con 

mayor nivel de educación proporcionan mejor nutrición a sus hijos, tienen hijos más 

sanos, son menos fecundas y tienen más interés en que sus hijos se eduquen. La 

educación, especialmente la de las niñas es, pues, fundamental para reducir la 

pobreza y se debe considerar que forma parte de la estrategia general de salud de los 

países en la misma medida que, por ejemplo, los programas de inmunización y el 

acceso a los consultorios médicos (BANCO MUNDIAL, 1995b, p. 68). 

 

          O texto reforça também a importância da existência de Centros de Educação Infantil e 

da flexibilidade do horário escolar para garantir o acesso e a permanência das meninas nas 

instituições educativas. 

 
Otras formas de aumentar la matrícula de las niñas son proporcionar maestras y 

centros de guardería infantil y ajustar el horario escolar a las necessidades de las 

niñas. [...]. 

La existencia de guarderías infantiles en las escuelas o cerca de éstas y la 

flexibilidad  de los horarios pueden dejar tiempo libre a muchas niñas para asistir a 

la escuela. El suministro de servicios de guardería infantil libera a las niñas del 

cuidado de sus hermanos durante el día y, cuando están acompanhados de programas 

de nutrición, pueden ayudar también a mejorar la salud y la preparación para la 

escuela de los hermanos menores (BANCO MUNDIAL, 1995b, p. 88-89).   

 

          Outro aspecto relevante faz referência aos multideterminantes que influenciam no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças nos primeiros anos de vida, 

especialmente das que vivem em situação de pobreza. São eles a falta de serviços de saúde 

desde o pré-natal, de higiene, de nutrição adequada e nutritiva, de estimulação dos pais, além 

de outras deficiências ambientais.  

 

Los estudios sobre los factores determinantes del ingreso demuestran que el 

ambiente familiar que rodea al niño en sus primeiros años de vida cumple un papel 

muy importante en el desarrollo de su capacidad intelectual. Por ejemplo, los niños 
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en edad preescolar que provienen de grupos socioeconómicos más bajos obtienen 

resultados considerablemente inferiores en las pruebas de desarrollo de la 

capacidade cognoscitiva que los provenientes de grupos de ingresos más altos 

(Selowsky 1980a). Esas diferencias se pueden atribuir a la malnutrición, a la falta de 

higiene y de servicios de salud, a la falta de estímulo por parte de los padres y a otras 

deficiencias ambientales que rodean a los niños que viven en la pobreza. (BANCO 

MUNDIAL, 1995b, p. 10). 

 

          Ademais, o documento (BANCO MUNDIAL, 1995b) aborda a importância de se 

investir em políticas integradas de desenvolvimento infantil desde o período de gestação, 

conforme os estudos referenciados pelo Banco Mundial.    

 

También se há demonstrado que las intervenciones en la primera infância (como el 

suministro de servicios de salud, educación y nutrición) pueden producir un efecto 

favorable en la vida de los niños de famílias pobres (Halpern 1986). Se han hecho 

varios intentos por igualar las oportunidades de los niños procedentes de medios 

desfavorecidos, pero éstos generalmente se inician demasiado tarde en la etapa de 

desarrollo del niño. Las investigaciones demuestran que a los três o cuatro años de 

edad, los niños ya están condicionados por las deficiencias ambientales de su vida 

familiar (Selowsky 1980b, Young 1994). En consecuencia, se necessita invertir más 

en programas diseñados para fomentar el crecimiento y el desarrollo de los niños, 

iniciarlos a una edad temprana (Myers 1992), y de allí en adelante mantener las 

ventajas que proporcionan esas intervenciones precoces (BANCO MUNDIAL, 

1995b, p. 10). 

 

  Apesar de continuar apresentando as conclusões das investigações pesquisadas pela 

equipe do Banco Mundial e destacando as contribuições das políticas de desenvolvimento 

infantil, o documento do Banco (1995b) expõe contradições uma vez que propõe programas 

pré-escolares (crianças de quatro a seis anos de idade) ao invés de Programas baseados em 

Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão escolar de caráter 

institucionalizados e formalizados integrados desde os primeiros anos de vida. Isto vale tanto 

em relação à citação anterior como em relação à próxima citação. 

 

Los programas que centran la atención en el desarrollo físico, cognoscitivo y 

emocional de los niños pequeños aumentan la probabilidad de que se matriculen 

posteriormente en la escuela, mejoran su rendimiento en la escuela y reportan 

beneficios más amplios para el individuo y la sociedad. Los datos obtenidos de 

investigaciones realizadas en Brasil, Estados Unidos, India, Perú y Turquía 

demuestran que las intervenciones preescolares pueden aumentar la preparación para 

la escuela y reducir las deserciones y repeticiones (Berg 1987; Chaturvedi 1987; 

Myers et al. 1985; Kagitcibasi, Sunar y Bekman 1987; Barnett 1992). Debido a que 

los primeros años de vida son fundamentales para la formación y el desarrollo de la 

inteligencia, la personalidad y el comportamiento  social, los programas integrados 

de salud, nutrición y estímulo de las facultades cognoscitivas al niño pequeño 

pueden permitir a los niños desfavorecidos comenzar la escuela en mejores 

condiciones. Los programas preescolares deben vigilar el estado de salud del niño 

además proporcionar distintos suplementos cuando se necesitan; determinan planes 

de estudio, actividades y materiales apropriados para la edad de los niños, orientados 

a estimular el desarrollo cognoscitivo; utilizar instalaciones seguras, limpias y bien 

iluminadas; selecionar, capacitar, motivar, retener y supervisionar al personal; tener 

una estrutura que permita que cada niño reciba atención todos los días; y fomentar la 

participación de los padres y la comunidad (BANCO MUNDIAL, 1995b, p. 53). 
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          Paralelamente a isso, observamos a preocupação do Banco com os benefícios 

proporcionados pelos programas de intervenções pré-escolares - com a organização física e 

pedagógica das instituições; atendimento diário; participação dos pais e da comunidade; e 

com a seleção, capacitação, motivação e supervisão da equipe profissional.  

          Ao longo do documento (BANCO MUNDIAL, 1995b) encontramos várias citações 

referentes aos Programas pré-escolares integrados aos serviços de saúde, nutrição e higiene. 

Observa-se, com isto, que o documento reafirma este ponto de vista, apesar de registrar a 

importância dos investimentos em políticas integradas de “desenvolvimento da primeira 

infância” desde os primeiros anos de vida, em centros de caráter institucionalizados.  

 
Se puede aumentar el nivel de aprendizaje mediante programas de educación 

preescolar de alta calidad y mediante programas preescolares y escolares de salud y 

nutrición que se ocupen de : a) el hambre imediata; b) la malnutrición proteínica y 

energética y la carencia de micronutrientes; c) las deficiencias auditivas y los 

defectos de la visión; d) las afecciones muy difundidas, como las infecciones 

parasitarias, y e) las practicas sanitarias y de nutrición inadecuadas. [...]. 

Para los niños cuyas famílias no pueden suministrar los insumos necesarios, los 

programas preescolares y escolares de salud y nutrición pueden servir de substitutos 

. [...].  

A fin de lograr uma alta tasa de matrícula y un gasto ao nivel primario tal vez se 

deba complementar además con gastos destinados especificamente al desarrollo 

preescolar de los niños provenientes de familias pobres (BANCO MUNDIAL, 

1995b, p. xxi; 52; 83). 

 

          No estudo do documento setorial Prioridades y estratégias para la educación: estúdio 

sectorial del Banco Mundial, fomos constatando a presença das proposições de políticas 

integradas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”. Contudo, apesar do documento 

(1995b) afirmar o início da concessão de empréstimos nesta área, ao longo deste não foi 

apresentado nenhum exemplo de projeto integrado que abarcasse os setores de educação, 

saúde e nutrição. Pelo contrário, os programas citados diziam respeito às creches em 

residências domiciliares na Colômbia e Bolívia; à educação de pais pobres da zona rural e 

indígena no México; e aos serviços de saúde, nutrição e educação para crianças de seis meses 

a seis anos de idade na Índia, sem especificar nenhuma informação sobre os mesmos.    

          Partindo das afirmativas anteriormente citadas, presentes no quarto Documento Setorial 

de Educação (1995b), podemos observar o interesse do Banco Mundial pelas políticas de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”, articulado aos Pontos de entrada estratégicos de 

investimento baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na 

prontidão escolar de caráter institucionalizados e aos Programas domiciliares baseados na  

educação de pais e mães sobre a saúde, a nutrição e a higiene nos primeiros anos de vida. 
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Em relação à terminologia, observamos que o Banco cita algumas vezes o termo 

desenvolvimento das crianças na “primeira infância”.       

          O quinto Documento Setorial de Educação, intitulado Estrategia sectorial de educación 

(2000a), dá continuidade às propostas presentes nos documentos anteriores, especialmente em 

relação ao “Desenvolvimento da Primeira Infância”. A obra em estudo inicia apresentando 

sua perspectiva de futuro baseado em uma educação de qualidade para todos, em um enfoque 

holístico, incluindo em suas prioridades intervenções na infância com o desenvolvimento da 

criança desde a “primeira infância”, educação básica para as meninas e os mais pobres, 

prestação de serviços inovadores e reforma sistêmica, contribuindo para melhorar de forma 

integrada a infraestrutura e os processos educativos em programas multissetoriais. Assim, 

pois, para alcançar os objetivos educacionais definidos, todos os países devem 

assegurar: 

 
1) que la enseñanza primaria se encuentre al alcance de todos y sea de 

buena calidad; 2) alcanzar poco después los mismos objetivos para la 

enseñanza secundaria, primero para la elemental y a continuación para 

todos los niveles; y 3) empezar a satisfacer las necessidades de  la primera 

infancia, teniendo en cuenta las pruebas cada vez más claras de la 

importancia que tienen los primeros años de vida del niño en su futuro 

bienestar. Los países que todavía no han logrado satisfacer esas 

necesidades básicas deben conceder una prioridad a hacerlo tan pronto 

como sea posible. Los países que ya hayan progresado considerablemente 

deben seguir adelante (BANCO MUNDIAL, 2000a, p. 8).  

 

          No que se refere ao objetivo de alcançar a prioridade estratégica mundial de 

desenvolvimento da criança desde a primeira infância, o Banco Mundial propõe, segundo seu 

documento (2000a), investir em programas multissetoriais que envolvam a educação, nutrição 

e saúde e contribuam para resolver as deficiências de aprendizagem e de êxito escolar, em 

parceria com a Direção Setorial de Saúde, Nutrição e População do Banco Mundial, BID, 

UNESCO, UNICEF, organismos bilaterais e organizações não governamentais. 

  

Los problemas que sufren los niños pobres en sus primeros años, como desarrollo 

físico y mental deficiente y la falta de preparación para la escuela, son precursores 

del redimiento académico insuficiente, las tasas de abandono elevada, el 

analfabetismo funcional, la poca produtividad en la fuerza de trabajo, e incluso la 

delincuencia y la dependencia de la sociedad. Programas para resolver estas 

importantes deficiencias son fundamentales para el aprendizaje de los niños y su 

éxito en la vida. El desarrollo del niño en la primera infancia – que comporta una 

combinación de elementos de distintos sectores como la enseñanza preescolar, la 

nutrición y la atención básica de la salud, en los que intervienen los niños y sus 

padres y otros encargados de su cuidado – tiene un papel fundamental en la 

interrupción de los ciclos intergeneracionales de inequidad y en la mejora del 

rendimiento educativo, siempre que vaya seguido por intervenciones que se 

mantengan después de los primeros años (BANCO MUNDIAL, 2000a, p. 34). 
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          O Banco Mundial (2000a), ao apresentar os dois tipos de projetos financiados de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” (autônomos e do setor social com componentes de 

desenvolvimento infantil), cita alguns exemplos de programas formais e informais em 

andamento como os de: saúde, nutrição e estimulação integrados em creches domiciliares ou 

baseados em centros de caráter institucionalizado de educação infantil na Bolívia, Colômbia, 

Índia e Indonésia; educação de pais no México; educação através dos meios de comunicação 

dirigidos aos pais na Uganda e dirigidos as crianças na Nigéria; e, formação dos 

profissionais encarregados dos serviços de atenção à criança no Quênia.  

Como podemos observar, nem este documento (2000a) nem o anterior (1995b), 

apresentam exemplo de projeto integrado de desenvolvimento infantil que abarca todos os 

setores citados (educação, saúde e nutrição) num único programa. Além disso, alguns projetos 

já foram citados no documento anterior (1995b), é o caso dos desenvolvidos nos países Índia, 

México, Nigéria e Quênia.  

          Na apresentação do Resumo das Estratégias Regionais a serem desenvolvidas nas seis 

regiões – África; América Latina e Caribe; Europa e Ásia Central; Leste Asiático e Pacífico; 

Sul da Ásia; Oriente Médio e Norte da África; – que o Banco Mundial desenvolve projetos 

em países prestatários, somente na região da América Latina e Caribe está listado o objetivo 

de desenvolver intervenções na primeira infância, especificamente no período pré-escolar. 

           O Banco Mundial se propõe, por sua vez, a trabalhar em estreita colaboração com os 

governos na esfera federal, estadual e municipal, os estudantes, os professores, os pais, as 

famílias, a comunidade, as fundações, as organizações não governamentais, as instituições 

filantrópicas, as empresas privadas ou públicas, as organizações internacionais. Segundo o 

documento (2000a), no âmbito do “Desenvolvimento da Primeira Infância”, os principais 

provedores em todas as regiões são as organizações não governamentais. O texto destaca a 

Federação de Salvação das Crianças (atua em quarenta países de todo o mundo); a Fundação 

Aga Khan (Paquistão e Quênia); Fundação Bernard van Leer (Colômbia); a Fundação Soros 

(Europa Oriental e Ásia Central); e o Fundo Cristão para a Infância (Ásia Oriental).   

          Partindo das afirmativas anteriormente citadas, presentes no quinto Documento Setorial 

de Educação (2000a), podemos observar a continuidade do processo em construção referente 

às políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” propostas pelo Banco, articulado aos 

pontos de entrada estratégicos de investimento relacionados programas formais e informais 

de: saúde, nutrição e estimulação integrados em creches domiciliares ou baseados em centros 

de caráter institucionalizado de educação infantil; educação de pais; educação através dos 

meios de comunicação dirigidos aos pais e dirigidos às crianças; e formação dos profissionais 
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encarregados dos serviços de atenção à criança. Em relação à terminologia, observamos que o 

Banco cita algumas vezes o termo desenvolvimento das crianças na primeira infância, assim 

como no documento anterior (1995b).       

           O sexto documento, publicado em dezembro de 2005 e intitulado Education sector 

strategy update: achieving education for all, broadening our perspective, maximizing our 

effectiveness, vincula a educação novamente à agenda de desenvolvimento econômico, 

propondo ajudar a integrar a educação nas estratégias econômicas nacionais, desenvolvendo 

sistemas holísticos de acordo com as necessidades socioeconômicas dos países prestátarios.  

Nesta perspectiva, o documento (2005a) apresenta a visão do Banco Mundial de investir em 

economias dinâmicas, orientadas por conhecimento e sociedades coesas, com o objetivo de 

estabelecer programas para alcançar a Educação para Todos e a Educação para a Economia do 

Conhecimento. Entre as prioridades do Banco, destacam-se a integração da educação a uma 

perspectiva nacional e a adoção de um enfoque setorial de educação, mais orientado a 

resultados.  

          No tocante às políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, o Banco Mundial 

(2005) reafirma, com semelhante ênfase, as orientações conceituais e proposições políticas 

apresentadas nos documentos Prioridades y estratégias para la educación: estúdio sectorial 

del Banco Mundial (1995b) e Estrategia sectorial de educación (2000a). Propõe, novamente, 

intervenções integradas de educação, saúde, nutrição, promoção do desenvolvimento social e 

cognitivo de crianças de zero a seis anos de idade. 

          Em referência ao sétimo e último Documento Setorial de Educação, publicado em 2011 

e intitulado Aprendizagem para todos: investir nos conhecimentos e competências das 

pessoas para promover o desenvolvimento, Estratégia 2020 para a educação do Grupo 

Banco Mundial, tivemos acesso somente ao Resumo Executivo, consequentemente, a uma 

visão restrita do documento.  

          O documento (BANCO MUNDIAL, 2011a) estabelece como objetivo ajudar todos os 

países a alcançarem a Educação para Todos e as metas de educação elencadas nos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio. A nova estratégia proposta pelo Banco centra-se na 

aprendizagem para todos, baseado em três pilares: investir antecipadamente, investir de forma 

inteligente e investir para que todos aprendam para além da escolarização, desde a primeira 

infância até ao mercado de trabalho.  

 
O ponto essencial da estratégia para a educação do Grupo do Banco Mundial é: 

Investir cedo. Investir com inteligência. Investir em todos. Em primeiro lugar, as 

competências fundamentais adquiridas na infância tornam possível uma vida inteira 

de aprendizagem, pelo que a visão tradicional de começar a educação com a escola 
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primária responde demasiado tarde ao desafio. Segundo, para obter o melhor valor 

por cada dólar aplicado na educação, é preciso fazer investimentos hábeis – aqueles 

que já provaram contribuir para a aprendizagem. A qualidade tem de ser o fulcro dos 

investimentos na educação, com os ganhos de aprendizagem como medida-chave da 

qualidade. Terceiro, aprendizagem para todos significa garantir que todos os 

estudantes e não só os mais privilegiados ou talentosos possam adquirir o saber e as 

competências de que necessitam. Este objetivo exige que se removam as barreiras 

que mantêm as raparigas, pessoas portadoras de deficiências e minorias 

etnolinguísticas, fora do quadro educacional acessível a outros grupos da população 

(BANCO MUNDIAL, 2011a, p. 6-7).   

               

          Na ótica do Banco seu objetivo global não é só a escolaridade, mas também a 

aprendizagem. O motor do desenvolvimento será o que “as pessoas aprendem, dentro e fora 

da escola, desde o jardim-escola até ao mercado de trabalho”. Para alcançar este objetivo o 

Banco propõe promover “reformas nos sistemas de educação dos países” e criar “uma base 

global de conhecimento suficientemente forte para liderar estas reformas” (BANCO 

MUNDIAL, 2011a, p. 3).  

          É interessante notar que, em relação às políticas de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância”, o documento reafirma as proposições do Banco de investimento na saúde pré-natal 

e em programas de educação e saúde, além de destacar os estudos científicos sobre o 

desenvolvimento cerebral e sua influência desde cedo. 

 

A aprendizagem tem de ser encorajada desde cedo e continuamente, tanto dentro 

como fora do sistema escolar formal. A ciência emergente do desenvolvimento 

cerebral mostra que para se desenvolver adequadamente, o cérebro em crescimento 

de uma criança precisa ser acalentado muito antes do início do ensino escolar 

formal, aos 6 ou 7 anos.  Os investimentos na saúde pré-natal e os programas de 

desenvolvimento na primeira infância, que incluem educação e saúde, são essenciais 

para realizar este potencial (BANCO MUNDIAL, 2011a, p. 6).  

 

          Em uma perspectiva operacional, para alcançar a aprendizagem para todos, o sétimo 

documento (2011a) propõe duas vias estratégicas: reformar os sistemas de educação no nível 

dos países e construir uma base de conhecimento de alta qualidade para reformas 

educacionais nos níveis regional e global. Para a implementação destas estratégias, o Banco 

Mundial atuará em três áreas específicas: geração e intercâmbio de conhecimento 

(ferramentas de avaliação e comparação do sistema; avaliação da aprendizagem; avaliação e 

pesquisa sobre o impacto); apoio técnico e financeiro (abordagem multissetorial ao 

desenvolvimento educacional; apoio técnico para fortalecer o sistema; financiamento 

orientado para os resultados); e parcerias estratégicas (agências da Organização das Nações 

Unidas; comunidade de doadores; organizações da sociedade civil).  



146 
 

          Quanto à avaliação do sistema educacional, o Banco está desenvolvendo, de acordo 

com a Abordagem de Sistemas para Melhores Resultados na Educação (SABER), 

ferramentas de diagnóstico com o objetivo de auxiliar os países a examinarem suas políticas 

de educação de forma sistemática. Entre as ferramentas do sistema propostas estão: 

Desenvolvimento na Primeira Infância (SABER-ECD), Políticas sobre Professores, Avaliação 

dos Alunos e Desenvolvimento da Força de Trabalho.  
          Finalmente, é importante salientar que, segundo a ótica do Banco Mundial, ele vem 

concentrando seus financiamentos, assistência técnica e ideias em reformas dos sistemas 

educacionais dos países que promovam resultados de aprendizagem, formando o capital 

humano para o mercado de trabalho, sendo que para atingir seus objetivos, desde 1963, 

investiu em mais de 1500 projetos de educação, nestes 48 anos de atuação internacional. 

          Constatamos, por fim, que a sétima estratégia (BANCO MUNDIAL, 2011a) dá 

continuidade às políticas propostas nos Documentos Setoriais de Educação anteriores, 

inclusive em relação aos Pontos de entrada estratégicos de investimento em políticas de 

Desenvolvimento da Primeira Infância, e cita os programas saúde pré-natal e de 

“desenvolvimento na primeira infância”, que incluem educação e saúde. Inclusive o 

documento utiliza o termo “Desenvolvimento da Primeira Infância”.       

          Dando continuidade à política de socialização e disseminação do conhecimento 

elaborado ou referendado pelo Banco Mundial, cabe ressaltar que a Organização Internacional 

patrocinou e convocou três eventos internacionais (1996, 2000, 2005) e elaborou três 

publicações (BANCO MUNDIAL, 1996; YOUNG, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010) 

referentes às comunicações apresentadas, contemplando as pesquisas e estudos desenvolvidos 

por sua equipe e por convidados vinculados a ela, conforme retratado no Quadro 27. 

 

Quadro 27: Publicações e Eventos sobre Desenvolvimento da Primeira Infância (1996-2010) 

N. 
ORGANIZADOR DA 

PUBLICAÇÃO  

PUBLICAÇÕES REFERENTES AOS 

EVENTOS 
ANO EVENTOS 

01 

 

BANCO MUNDIAL 

(1996) 

 

 

Desenvolvimento da primeira infância: 

investindo no futuro 
 

1996 

Abril 

Desenvolvimento da Primeira 

Infância: Investindo no Futuro 

02 
YOUNG (2010) 

 

 

Do desenvolvimento da primeira infância 

ao desenvolvimento humano: investindo 

no futuro das nossas crianças 
 

2000 

Abril 

Do Desenvolvimento da Primeira 

Infância ao Desenvolvimento 

Humano: Iinvestindo no Futuro 

das Nossas Crianças 

03 

YOUNG; 

RICHARDSON (2010) 

 

 

Desenvolvimento da primeira infância da 

avaliação à ação: uma prioridade para o 

crescimento e a equidade 

2005 

Setembro 

 

Desenvolvimento da Primeira 

Infância: Uma Prioridade para o 

Crescimento Econômico 

Sustentado e a Equidade 

 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 
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           O Banco Mundial publicou em 1996 a obra intitulada Desarrollo de la primera 

infância: invertir en el futuro, fruto de três discursos pronunciados na primeira Conferência 

Internacional Desarrollo de la primera infância: invertir en el futuro realizada no Centro 

Presidencia Carter, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, no período de 8 e 9 de abril de 1996. 

Paralela a esta, ocorreu o Primeiro Fórum das Crianças, ambos discutiram os benefícios, a 

eficácia e o apoio ao “Desenvolvimento da Primeira Infância”. Participaram dos eventos 

representantes de governos, organizações não governamentais, instituições acadêmicas, 

fundações, entidades multilaterais e bilaterais. 

          A publicação é composta de três discursos pronunciados por membros da equipe do 

Banco Mundial que reafirmaram a importância da promoção de um compromisso mundial 

com os direitos da criança e com o seu desenvolvimento desde a “primeira infância”. 

Destacam, igualmente, a relevância de se investir no capital humano, pois “el factor humano 

es la clave del desarrollo económico y social, hecho que nunca há sido más verídico que ahora 

y que lo será aún más en el futuro” ”(BANCO MUNDIAL, 1998, p. 5).  

           Além disso, assinalam que “en nuestra opnión la inversión en los niños es una 

actividad de desarrollo que ofrece una de las rentabilidades más altas y que constituye el 

mejor camino para reducir la pobreza, que es la misión principal del Banco” (BANCO 

MUNDIAL, 1998, p. 26). 

          Entre as questões discutidas estão as levantadas por Caio Koch-Weser, diretor da 

Oficina do Presidente, no seu discurso intitulado La niñez y el desarrollo: los principales 

desafios del futuro.         

 

Quisera aprovechar esta ocasión para pasar revista a lo que hemos aprendido en los 

últimos 25 años sobre los niños y el desarrollo, y para mirar hacia el cuarto de siglo 

que tenemos por delante. Para ello, estructuraré mis comentarios alrededor de tres 

grupos de preguntas:  

. En primer lugar: ?Cuál es, en la actualidad, la situación de los niños del mundo? 

?Qué posibilidades de futuro tienen? 

. En segundo lugar: ?Cuáles son las causas de las diferencias en el bienestar de los 

niños en las distintas regiones y países? 

.En tercer lugar: ?Cuáles son nuestras prioridades de acción para cumplir con el 

objetivo de oferecer mejores possibilidades a todos los niños en el próximo milenio? 

?Como podemos estabelecer una alianza para trabajar juntos en esta tarea? (BANCO 

MUNDIAL, 1996, p. 27; grifo do autor).   

 

          Os palestrantes apresentaram os resultados dos estudos desenvolvidos e instigaram os 

participantes a formularem políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” desde o 

nascimento, em seus países. Nesta perspectiva, Armane Choksi, vice-presidente do 

Aperfeiçoamento dos Recursos Humanos, em seu discurso intitulado Nunca es demasiado 
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pronto pero a menudo es demasiado tarde, para el desarrollo de la primera infância, 

pontuou: 

 

En virtude de lo dicho, creo que es justo concluir que los problemas del desarrollo 

de la primera infancia no se limitan a un solo país o continente, sino que son 

problemas comunes que constituyen un desafío general.  

Lo trágico es que tenemos soluciones para casi todos los problemas. Gracias a 

personas eruditas, que ejercen su profesión, como ustedes, estamos interiorizados de 

los orígenes de los problemas y tenemos una idea de las medidas que se pueden 

tomar, caules dan buenos resultados y caules no. Gracias a estudos llevados a cabo y 

a la experiencia e el terreno, sabemos construir escuelas, formar docentes, organizar 

programas de vacunación y de nutrición y la manera y momento más oportunos para 

llegar hasta los niños y obtener resultados óptimos utilizando las modalidades más 

productivas y eficaces en función de los costos. Pero es, necesario que ampliemos 

nuestros conocimientos y que identifiquemos los programas y modelos más eficaces. 

No obstante, el adquirir conocimientos y compreender ya no constituye el desafio, lo 

que debemos aprender es a transformar conocimientos en acción con los respaldo de 

los góbiernos y las instituciones (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 3).   

 

          E Jacques van der Gaag, assessor do Departamento de Desenvolvimento Humano, 

complementou, em seu discurso intitulado Desarrollo de la primera infância: invertir en el 

futuro: 

 

Lamentablemente, la situación en muchas partes del mundo es mucho más sombria. 

Pese a los enormes progresos alcanzados en los últimos 30 años, la lucha por la 

supervivencia de los niños en la primera infancia, en los países de bajo ingreso, así 

como en las zonas remotas y pobres de los países de ingreso medio, aún no ha 

terminado. [...]. Estos son niños para los que tenemos que diseñar una política estatal 

correcta. Una política que los proteja de la desnutrición, una política que evite que 

contraigan enfermidades o que los atienda cuando enferman. Una política que ayude 

a sus padres a cuidarlos y a que desarrollen  plenamente. Una política que prepare el 

niño para ingresar a la enseñanza primaria y una política que dé al niño la 

posibilidad de desrrollar todo su potencial (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 17-18).   

 

         Os três discursos apresentam proposições de políticas integradas de “Desenvolvimento 

da Primeira Infância” e destacam que “es fundamental comprender y explicar a todas las 

partes que aquí estamos hablando de programas integrados, de la totalidad de componenres y 

necesidades”. Programas que contemplem os setores de saúde, nutrição, alimentação, atenção 

sanitária, estímulo e educação, sendo “necesario que todas las variables estén presentes, que 

su combinación y el entorno sean correctos, solo de esa manera se logrará éxito” (BANCO 

MUNDIAL, 1996, p. 4).    

          Em referência aos Pontos de entrada estratégicos de investimento em políticas de 

Desenvolvimento da Primeira Infância, a publicação assinala a importância das intervenções 

desde o nascimento da criança, iniciando as ações com programas de atenção pré-natal, saúde 

materna e práticas de parto seguro. O texto destaca, ainda, que a educação também deve 

começar nesse período e que devemos “compreender, ahora, que la inversión en el ser 
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humano no comienza en las universidades, en las escuelas secundarias o primarias, ni 

tampoco en  el jardín de infantes sino, como ya he señalado, al nacer” (BANCO MUNDIAL, 

1996, p. 5).    

          A publicação propõe, da mesma forma, intervenções na área de habitação, nutrição, 

saúde, educação de pais e pré-escolar. Todas essas ações, segundo o documento, contribuem 

para a sobrevivência das crianças, para reduzir a desnutrição e as enfermidades, para acelerar 

o desenvolvimento cognitivo e social, além de “optimizar el potencial productivo de todos los 

grupos humanos, para assegurarmos que todos los niños tengan una posibilidad razonable de 

vivir una vida plena” (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 24).  No Quadro 28 podemos observar 

as propostas de intervenções para as crianças menores de seis anos de idade.  

 

Quadro 28: Intervenções dirigidas a los niños en la primera infancia 

0 a 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años 

 

Vivenda segura 

Alimentos y micronutrientes 

Atención de la salud 

Estímulo 

 

 

Vivenda segura 

Alimentos y micronutrientes 

Atención de la salud 

Estímulo 

Acesso al agua potable 

 

 

Vivenda segura 

Alimentos y micronutrientes 

Atención de la salud 

Estímulo 

Acesso al agua potable 

Educación preescolar 

Educación de padres 
 

 

Fonte: BANCO MUNDIAL. Desarrollo de la primera infancia: invertir em el futuro. Washington,  

            D.C.: Banco Mundial, 1996. p. 22. 

 

          Cabe ressaltar que as discussões presentes em Desarrollo de la primera infância: 

invertir en el futuro (1998), referentes à primeira Conferência Internacional na área, estão em 

consonância com os Documentos Setoriais de Educação publicados até o momento do evento 

(1974, 1980, 1995b).  

          A segunda Conferência Internacional Do Desenvolvimento da Primeira Infância ao 

Desenvolvimento Humano, patrocinado pelo Banco Mundial em Washington, D.C., Estados 

Unidos, em 2000, contou com a presença de 280 participantes de 48 países, entre eles 

especialistas, acadêmicos, profissionais e formuladores de políticas do mundo, representantes 

de governos, fundações, organizações não governamentais, agências multilaterais e bilaterais. 

O evento estava incorporado à estrutura da Children’s Week 2000 do Banco Mundial, na qual 

os participantes podiam comparecer às palestras e workshops relacionados ao trabalho 

infantil, às crianças de rua e ao “Desenvolvimento da Primeira Infância”.  
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         O evento envolveu os participantes em discussões e apresentações interativas sobre a 

importância e os desafios de se investir em crianças na “primeira infância”, reforçando as 

proposições referenciadas pela Organização Internacional. Nesta perspectiva, o discurso da 

diretora Executiva do Banco Mundial, Mamphela Ramphele, destaca: 

 

Os estudos mostram repetidamente que as crianças que nasceram na pobreza, vivem 

em condições insalubres, recebem pouco estímulo ou educação mental e têm uma 

nutrição deficiente em seus primeiros anos de vida têm uma probabilidade muito do 

que as crianças mais ricas de crescer com atraso, tanto física quanto mentalmente. A 

ciência nos mostra que o desenvolvimento da primeira infância é fundamental e 

marca uma criança para a vida toda. O desenvolvimento cerebral da criança pequena 

afeta sua saúde física e mental, sua capacidade para aprender e seu comportamento 

durante a infância e a vida adulta. A conexão e a estrutura de bilhões de neurônios 

nos primeiros anos estabelecem a base para o desenvolvimento posterior da 

competência e das habilidades competitivas. Para as nações, os primeiros anos de 

vida de uma criança têm um efeito multiplicador. As crianças pequenas que são bem 

formadas tendem a ter um melhor desempenho na escola e uma probabilidade maior 

de desenvolver as habilidades de que vão necessitar para competir em uma 

economia global. Investir na primeira infância é fundamental para o 

desenvolvimento humano e econômico (YOUNG, 2010, p. vi). 

 

          Ademais, a representante do Banco enfatiza o papel da instituição em desenvolver uma 

estratégia de cooperação, interação e parceria entre Organizações Internacionais, governos, 

multinacionais, instituições do setor privado e sociedade civil, para em conjunto 

desempenharem um esforço global de promoção de intervenções, programas e políticas de 

educação, cuidado e desenvolvimento na “primeira infância”. E continua:  

  

A mensagem transmitida nesta conferência é a mesma de 4 anos atrás na primeira 

conferência do Banco Mundial sobre o desenvolvimento da primeira infância: 

‘Nunca é cedo demais para se envolver, mas facilmente pode ser tarde demais’. Esta 

mensagem é ainda mais urgente hoje devido ao número crescente de crianças pobres 

e ao acúmulo de evidências mostrando que intervenções positivas no DPI 

[Desenvolvimento da Primeira Infância] podem fazer a diferença. Em todo o globo, 

as crianças nos oferecem a promessa de criar um mundo melhor, mas precisamos 

agir agora para ajudá-las a cumprir essa promessa (YOUNG, 2010, p. viii).  

 

          Os participantes da segunda Conferência examinaram o estágio do conhecimento sobre 

os benefícios e a eficácia dos Pontos de entrada estratégicos de investimento, destacaram a 

importância de reduzir o desnível das crianças pobres, trataram do papel e da influência do 

setor privado e enfatizaram os potenciais ganhos políticos e econômicos com as intervenções 

em “Desenvolvimento da Primeira Infância”. 

           

À medida que o mundo se torna mais complexo e o mercado de trabalho se torna 

ainda mais global, as nações precisam garantir a sobrevivência cuidando de suas 

crianças, para que possam ao mesmo tempo participar e competir eficientemente na 

economia global.  
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Como são criadas oportunidades iguais? Na maioria dos países, a educação é o 

grande equalizador, mas só se todas as crianças tiverem oportunidades iguais para 

tirarem proveito da educação. Em qualquer país, as crianças que vivem na pobreza 

não têm acesso igual. Se há disponibilidade de instituições educacionais, estas, são 

de pior qualidade do que aquelas das áreas mais ricas, e as crianças pobres com 

frequência têm de abrir mão da educação para trabalhar e levar dinheiro para a 

família. Muitas crianças pobres sequer são sustentadas pela família e estão nas ruas, 

desde idade muito precoce, ganhando seu próprio sustento.  

As reformas de mercado tornam os ativos de capital físico e humano mais valiosos; 

ativos que, muito frequentemente, as famílias pobres não possuem. Os governos 

devem ser convocados a suplementar estas reformas convencionais com políticas e 

programas mais agressivos para aumentar a renda dos pobres e garantir que eles 

também possam explorar as novas oportunidades do mercado. Premiar as políticas e 

programas destinados à primeira infância é a primeira escolha óbvia, porque estes 

esforços produzem uma vida melhor, da qual as crianças e as famílias vão se 

beneficiar. Quanto mais pobres são as famílias, quanto mais desigual é a sociedade, 

maior é a necessidade de os governos canalizarem os impostos e outros recursos 

públicos para as intervenções de DPI, de forma que possam deter a transmissão 

intergeracional da pobreza, que solapa o desenvolvimento de qualquer nação 

(YOUNG, 2010, p. 18-19). 

 

          Nesta perspectiva, para o Banco Mundial, as intervenções que tratam de maneira 

abrangente as necessidades básicas de saúde, nutrição, educação e desenvolvimento 

emocional e intelectual das crianças menores de sete anos de idade ajudam a garantir o 

progresso no Ensino Fundamental, sua continuação durante o Ensino Médio, seu ingresso no 

mercado de trabalho, além de estimular o crescimento de adultos capazes e produtivos. 

          O evento contou com o apoio de várias Organizações Internacionais (UNICEF, 

UNESCO, OMS, OPAS, BID, OEA); de organizações não governamentais internacionais 

(Aga Khan Foundation, Bernard van Leer Foundation, Christian Children’s Fund, 

Consultative Group on Early Child Care and Development, Save the Children USA, World 

Organization for Early Child Education, Academy of Educational Development, World 

Vision) e com parte do financiamento do Departamento de Desenvolvimento Multilateral do 

Ministério das Relações Exteriores da Noruega e do Ministério das Relações Exteriores da 

Holanda. 

          Em relação à segunda Conferência Internacional, o Banco Mundial publicou a obra 

intitulada Do desenvolvimento da primeira infância ao desenvolvimento humano: investindo 

no futuro das nossas crianças, organizada por Mary Eming Young, com o objetivo de 

disseminar os conhecimentos discutidos e “encorajar os países a adotar políticas que visem ao 

desenvolvimento inicial da criança, em especial crianças e famílias que vivem na pobreza, e 

estimular outros grupos e organizações a investir em programas de DPI” (YOUNG, 2010, p. 

v). O documento teve seu original divulgado em 2002 e foi traduzido para o português por 

Magda Lopes e publicado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV) em 2010. 
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          A obra está organizada em cinco seções: Os benefícios e desafios do investimento na 

primeira infância; Dimensionando a discrepância das oportunidades iniciais; Avaliando a 

eficácia dos programas para a primeira infância; A influência do setor privado sobre o setor 

público; e, Investindo no futuro: ação e política. As temáticas discutidas foram contempladas 

em treze capítulos de autoria de pesquisadores da equipe do Banco, de algumas Organizações 

Internacionais e organizações não governamentais participantes.  

          Cabe destacar que, nas duas conferências globais do Banco Mundial, foram levantadas 

questões referentes à implementação e expansão de intervenções multissetoriais em 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”, que compõem as investigações de economistas, 

cientistas comportamentais, educadores, neurocientistas, biólogos, pesquisadores e 

profissionais da área. Entre as questões, podemos ressaltar as citadas por Young:  

 

Ou seja, como os governos podem utilizar o conhecimento adquirido da ciência para 

definir políticas que beneficiarão as crianças na primeira infância? Como o 

conhecimento científico existente sobre o desenvolvimento da primeira infância 

pode ser traduzido em intervenções que beneficiam grandes números de crianças que 

foram privadas de suas necessidades mais básicas antes mesmo de nascerem? Que 

políticas públicas são necessárias (por exemplo, especificamente para as crianças 

pobres e desfavorecidas)? Quais são os elementos da eficácia do programa? Como 

os programas podem ser expandidos? Quais são as lições aprendidas na 

implementação destes programas? E como as parcerias público-privadas podem ser 

encorajadas? (YOUNG, 2010, p. 7-8). 

     

            Além disso, tanto as justificativas quanto os Pontos de entrada estratégicos de 

investimento em políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância citados na primeira 

Conferência Internacional também são elencados nesta publicação, em consonância com os 

Documentos Setoriais de Educação publicados até o momento do evento (1974, 1980, 1995, 

2000).  

           A terceira Conferência Internacional intitulada Desenvolvimento da Primeira Infância: 

Uma Prioridade para o Crescimento Econômico Sustentado e a Equidade, realizada nos dias 

28 e 29 de setembro de 2005 pelo Banco Mundial, em Washington, D.C., Estados Unidos, 

contou com a presença de 180 participantes e expositores provenientes de 42 países das 

diversas regiões do mundo. Cinco países da América Latina contribuíram com as discussões 

via conexão por satélite: Brasil, Chile, México, Peru e República Bolivariana da Venezuela.  

          O evento contou com o esforço colaborativo de várias Organizações Internacionais e 

regionais (UNICEF, UNESCO, OMS, OEA), autoridades governamentais, organizações não 

governamentais internacionais e nacionais. Parte do financiamento para a realização da 

Conferência foi proveniente do Programa de Parceria do Banco Mundial com a Holanda, com 
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recursos da Agência de Desenvolvimento Multilateral do Ministério das Relações Exteriores 

da Holanda.  

          Dando continuidade a sua política de disseminação do conhecimento, o Banco Mundial 

publicou em 2007 a obra referente às apresentações e discussões realizadas na Conferência 

Internacional Desenvolvimento da primeira infância da avaliação à ação: uma prioridade 

para o crescimento e a equidade, editado por Mary Eming Young e Linda M. Richardson. A 

tradução para o português foi feita por Magda Lopes e publicado pela Fundação Maria Cecília 

Souto Vidigal em 2010. 

          A publicação foi organizada em cinco seções sobre “Desenvolvimento da Primeira 

Infância” e: o imperativo empresarial e os benefícios sociais do investimento; lições extraídas 

da avaliação de intervenções longitudinais; experiências dos países no monitoramento de 

programas; abordagens inovadoras do financiamento das iniciativas por parte dos países; e 

passos seguintes na agenda para os próximos cinco anos. As temáticas abordadas foram 

contempladas em quinze capítulos de autoria de pesquisadores da equipe do Banco, de 

algumas Organizações Internacionais e organizações não governamentais participantes.  

          A Conferência tinha como foco a importância do investimento no “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” como ponto de partida para programas e políticas de desenvolvimento 

humano, como uma prioridade para o crescimento econômico e a equidade.  

           

A interdependência global está apresentando imensos desafios às gerações e à 

sociedade futuras. O local de trabalho do século XXI está se tornando bastante 

diferente daquele até mesmo do século XX. O novo século está favorecendo cada 

vez mais uma força de trabalho que consista de indivíduos intelectualmente 

flexíveis, hábeis na resolução de problemas, emocionalmente resilientes e bem 

capacitados para interagir com os outros em ambientes sociais em constante mutação 

e em economias altamente competitivas.  

Maximizar o potencial humano é mais importante e necessário do que jamais foi. 

Para enfrentar este desafio prioritário precisamos inicialmente entender e avaliar os 

processos de desenvolvimento que capacitam cada criança a atingir seu pleno 

desenvolvimento – neurobiológica, física, psicológica e emocionalmente. A 

experiência inicial da criança tem efeitos duradouros e consolidadores no 

desenvolvimento de seu cérebro e de seus comportamentos. As diferentes 

experiências afetam a estrutura (isto é, as conexões) do cérebro, a expressão dos 

genes e a bioquímica e fisiologia do corpo humano – todos os quais atuam como 

mediadores de nossos comportamentos cognitivos, emocionais e sociais. 

As influências sobre o desenvolvimento são particularmente poderosas durante 

períodos sensíveis da maturação do cérebro – ou seja, durante os primeiros anos da 

infância (YOUNG; RICHARDSON, 2010, p. 1-2). 

 

          O documento (YOUNG; RICHARDSON, 2010) afirma que a meta do Banco Mundial é 

clara no que se refere ao “desenvolvimento saudável para todas as crianças do mundo”, a 

“ajudar todas as crianças a ter uma vida produtiva”, aumentando a consciência e o 
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investimento em “Desenvolvimento da Primeira Infância”, pois este é “a base da formação do 

capital humano”, de “indivíduos intelectualmente flexíveis, hábeis na resolução de problemas, 

emocionalmente resilientes e bem capacitados para interagir com os outros em ambientes 

sociais em constante mutação e em economias altamente competitivas”, “necessário ao 

crescimento econômico” e a redução da pobreza.  

 

As evidências são sólidas: economistas, cientistas políticos, neurocientistas e 

cientistas sociais coletaram dados substanciais provando que os programas que 

promovem o crescimento e o desenvolvimento das crianças menores (de 0 a 6 anos) 

são o melhor investimento para desenvolver o capital humano necessário ao 

crescimento econômico. O desenvolvimento da primeira infância: 

          . É a base da formação do capital humano; 

          . Tem o índice mais elevado de retorno em desenvolvimento econômico; 

          . Oferece o caminho mais custo-eficiente para reduzir a pobreza e            

             estimular o crescimento econômico. 

Os cientistas atualmente destacam duas descobertas fundamentais com relação ao 

desenvolvimento humano: 

1. As respostas de uma pessoa a estímulos internos e externos dependem dos 

importantes circuitos e processos formados no cérebro. 

A pesquisa mostra que bilhões de neurônios no cérebro precisam ser 

estimulados para criar caminhos inteligentes, que irão influenciar a 

competência e a capacidade de enfrentamento (isto é, habilidades de 

aprendizagem e comportamentais) de uma pessoa, assim como os processos 

biocomportamentais que afetam sua saúde física e mental. Em suma, as 

experiências do início da vida ativam a expressão do gene – e resultam na 

formação de circuitos e processos importantes. 

2. As experiências positivas e negativas da primeira infância influenciam a 

formação destes processos e redes de circuitos. 

Experiências traumáticas podem danificar estruturas profundas do cérebro. As 

experiências positivas nos ambientes físico, social e psicológico da criança 

ativam vias importantes e estimulam conexões que melhoram seu 

desenvolvimento (YOUNG; RICHARDSON, 2010, p. 2-3). 

 

 

          Nesta direção, podemos observar que, tanto nas Conferências Internacionais anteriores 

como nesta, foi enfatizado que o “Desenvolvimento da Primeira Infância” é um componente 

essencial no desenvolvimento humano, social e econômico. Partindo destas discussões e dos 

conhecimentos investigados, algumas questões foram levantadas: “Por que, então, as lacunas 

na cobertura de serviços de DPI são ainda tão grandes em tantos países? Como podemos 

expandir com sucesso programa eficazes de DPI para alcançar mais crianças em um número 

maior de comunidades?” (YOUNG; RICHARDSON, 2010, p. 4). 

          Sob este clima, o Banco Mundial, no seu processo de construção de uma agenda de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” a serem conduzidos em parcerias com outras 

organizações e instituições internacionais, nacionais, estaduais e municipais, públicas e/ou 

privadas, propõe implementar o seguinte programa nos países prestatários: 

 

O Programa de DPI do Banco Mundial 

. Empresta recursos para projetos específicos e aprovados de DPI;  
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. Acumula e compartilha conhecimentos sobre o desenvolvimento da primeira 

infância; 

. Promove a consciência entre comunidades e o público, sobre serviços e 

benefícios do DPI; 

. Desenvolve competência para os programas de DPI nos países; 

. Oferece assistência técnica em DPI aos governos, organizações e projetos; 

. Aconselha sobre as políticas que afetam a primeira infância (YOUNG; 

RICHARDSON, 2010, p. 5; grifo do autor). 

 

          Ao analisarmos o programa proposto pelo Banco para as políticas de “Desenvolvimento 

da Primeira Infância”, observamos a consonância deste com os propósitos gerais da 

Organização Internacional que concede aos países prestatários financiamento, assessoramento 

às políticas, assistência técnica para projetos econômicos e sociais específicos e serviços de 

intercâmbio de conhecimento. 

          Relativamente à primeira proposta – empresta recursos para projetos específicos –, o 

Banco Mundial, desde 1990, quando iniciou seus empréstimos na área, já investiu em 15 

projetos autônomos em 13 países; em 76 projetos do setor social com componentes de 

desenvolvimento infantil em 39 países; e em dois projetos em construção na Bolívia e no 

Brasil.  

          O Banco encoraja programas integrados de “serviços sociais e educacionais; que sejam 

culturalmente relevantes e moldados às crianças e às famílias de uma comunidade; envolvam 

ativamente os pais e os líderes comunitários; sejam apoiados ativamente por instituições 

locais, regionais e nacionais” (YOUNG; RICHARDSON, 2010, p. 5-6).  

          Com relação ao formato dos projetos, estes são apresentados e distribuídos em 

diferentes setores governamentais, podendo enfatizar um ou mais pontos de entrada 

estratégicos de investimento: serviços para as crianças; treinamento e desenvolvimento de 

professores e cuidadores; apoio e educação dos pais, inclusive com o uso dos meios de 

comunicação de massa; desenvolvimento da comunidade; e, fortalecimento de recursos 

institucionais.  

          Segundo a ótica do Banco, houve um grande progresso em relação aos programas; as 

políticas nacionais; a cooperação pública e privada; as estratégias de financiamento 

inovadoras; o valor dos pontos de entrada estratégicos de investimento; a pesquisa e 

documentação sobre a “primeira infância”. No entanto, para o Banco é preciso reduzir a 

lacuna e a desconexão entre o conhecimento e a ação, entre o saberes e as políticas 

implementadas com o objetivo de contribuir na formação do capital humano e no crescimento 

econômico. 
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O ímpeto na direção de concretizar programas de DPI para todas as crianças está 

acelerando em todas as áreas e setores em que eles se aplicam – saúde, nutrição, 

educação, desenvolvimento humano, produtividade e crescimento econômico. O 

desenvolvimento da primeira infância é, finalmente, um compromisso legítimo, 

reconhecido e integrante da agenda do desenvolvimento. 

Nos próximos 5 anos, precisamos reduzir a distância entre o que sabemos e o que 

fazemos com respeito ao desenvolvimento da primeira. Continuando o movimento 

de avanço, há objetivos prioritários a tratar e ações necessárias a realizar (YOUNG; 

RICHARDSON, 2010, p. 12).  

 

           Com o objetivo de reduzir essas lacunas entre os conhecimentos e as políticas 

implementadas, o Banco Mundial definiu dois objetivos prioritários: estimular a consciência e 

a demanda por iniciativas; e, aumentar o acesso a programas e serviços de “Desenvolvimento 

da Primeira Infância” para “garantir que todas as crianças tenham um ‘início justo’ na escola e 

na vida, particularmente, as crianças mais pobres e mais vulneráveis” (YOUNG; 

RICHARDSON, 2010, p. 12). Para tal, o Banco propôs sete ações a serem desenvolvidas: 

aumentar o financiamento; estimular as Políticas e os Planos Nacionais; encorajar iniciativas 

inovadoras; enfatizar os esforços do governo; proporcionar uma combinação de opções de 

Desenvolvimento da Primeira Infância; realizar pesquisas sobre equidade e qualidade; e, 

monitorar e avaliar os resultados.                                                                

          É interessante atentarmos que as discussões presentes na publicação Desenvolvimento 

da primeira infância da avaliação à ação: uma prioridade para o crescimento e a equidade 

(2010), referente à terceira Conferência Internacional na área estão em consonância com os 

Documentos Setoriais de Educação publicados até o momento do evento (1974, 1980, 1995, 

2000, 2005).  

          Dando continuidade à política de socialização e disseminação do conhecimento 

elaborado ou referendado pelo Banco Mundial, cabe mencionar que a Organização 

Internacional publicou várias pesquisas e estudos desenvolvidos por sua equipe, entre as quais 

tivemos acesso a algumas destas (BANCO MUNDIAL, 1998, 1999, 2001, 2002a; 

DENBOBA et al., 2014a, 2014b, 2014c; EVANS; KOSEC, 2011; GAAG; TAN, 1998; 

MYERS, 1992; NAUDEAU et al., 2011; SAYE, WODON, 2014; VEGAS, SANTIBÁNEZ, 

2009; YOUNG, 1996).  

          Neste estudo, optamos por expor as proposições do Banco Mundial retratadas nas obras 

Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e a preparação de 

projetos de desenvolvimento da primeira infância (NAUDEAU et al., 2011) e Intensificando 

o desenvolvimento da primeira infância: investindo na primeira infância com grandes 

retornos (DENBOBA et al., 2014a), em função da atualidade das mesmas, pela conformidade 

destas com as demais publicações e, especialmente, porque foram formuladas para instruir o 
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debate político com governos, parceiros de desenvolvimento e a sociedade civil, conforme  

retratado no Quadro 29.  

 

Quadro 29: Publicações sobre Desenvolvimento da Primeira Infância analisados 

N. ANO AUTORES PUBLICAÇÕES 

01 2011 NAUDEAU et al.  

Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de 

políticas e a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira 

infância  

02 2014a DENBOBA et al.  
Intensificando o desenvolvimento da primeira infância: investindo na 

primeira infância com grandes retornos  
 

 Fonte: Arquivo da pesquisadora/NEPIEC, 2014-2016. 

 

          Para além das observações apresentadas anteriormente, é oportuno ressaltar o processo 

de disseminação do conhecimento presente na série de documentos político-econômicos 

elaborados pelo Banco Mundial, os quais expressam suas concepções teóricas a respeito da 

política econômica e social e orientam a direção de sua relação com os países membros.  

          Consideramos pertinente mencionar que tivemos acesso a estas publicações nos eventos 

realizados nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2014, em São Paulo, pelo Fórum do Instituto 

de Medicina da Academia Americana de Ciências para Investimento Global na Primeira 

Infância e no Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, promovido 

pelo Núcleo de Ciência pela Infância (NCPI) e pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. 

Os dois eventos contaram com a participação de formuladores de políticas; profissionais e 

pesquisadores; além de diversas Organizações Internacionais; representantes do governo 

federal, estadual e municipal, de universidades e centros de pesquisas internacionais e 

nacionais; e de organizações da sociedade civil.  

          No entanto, enquanto o segundo evento era aberto ao público em geral, desde que 

inscrito previamente, o primeiro evento só permitia participação online, no site do Fórum do 

Instituto de Medicina da Academia Americana de Ciências para Investimento Global na 

Primeira Infância. É interessante ressaltar que a obra Intensificando o desenvolvimento da 

primeira infância: investindo na primeira infância com grandes retornos (DENBOBA et al., 

2014a) foi publicado em outubro de 2014, possibilitando a divulgação nos eventos das 

proposições políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” para um público decisivo no 

processo de formulação, implementação e avaliação das mesmas.  

          O Banco Mundial publicou em 2010 a obra intitulada Como investir na primeira 

infância: um guia para a discussão de políticas e a preparação de projetos de 

desenvolvimento da primeira infância, elaborado por Sophie Naudeau, Naoko Kataoko, 
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Alexandria Valerio, Michelle J. Neuman e Leslie Kennedy Elder, da equipe da Rede de 

Desenvolvimento Humano, Unidade de Crianças e Jovens.  

          A tradução brasileira para o português foi realizada por Paola Morsello, da Editora 

Singular, com revisão técnica de Suzana Duarte, especialista em Desenvolvimento da 

Primeira Infância de Moçambique, em 2011.  

           A publicação (2011) está organizada em: Sumário; Prefácio; Visão Geral; Introdução; 

Seção 1, Como iniciar o diálogo político sobre investimento com os Ministros de Finanças, do 

Planejamento, de Assuntos Sociais, da Saúde e da Educação; Seção 2, Como identificar as 

necessidades, verificar os resultados e estabelecer políticas; Seção 3, Pontos de entrada 

estratégicos de investimentos; Seção 4, Custeio e financiamento de programas; e Apêndice, 

no qual descreve os programas, estudos de avaliação citados nas notas ao longo da 

publicação.  

         Inicialmente a obra apresenta o Sumário, o qual sintetiza a proposta do Banco Mundial 

para as políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” com clareza e objetividade. Por 

sua vez, o Prefácio apresenta a publicação aos formuladores e decisores políticos, parceiros de 

desenvolvimento e outros interessados, ressaltando o papel imprescindível dos governos 

perante as gestantes, os bebês, as crianças pequenas e as famílias, reforçando o convite as 

nações, formulado nas publicações referentes à segunda e à terceira Conferência Internacional 

(YOUNG, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010). 

 

Investir na primeira infância é de fundamental importância. Todas as crianças 

merecem uma chance de crescer e tornarem-se pessoas saudáveis, educadas e 

competentes, não importa onde ou quando nasceram. Embora os pais sejam os 

principais responsáveis pela educação dos filhos, especialmente nos primeiros anos 

de vida, os governos também têm um papel importante durante esse período crítico 

de acumulação de capital humano. Os governos podem, por exemplo, garantir que 

todas as gestantes e crianças pequenas tenham acesso a serviços de saúde e nutrição 

de qualidade. Eles podem auxiliar os pais e outros cuidadores, proporcionando um 

ambiente positivo e estimulante para as crianças desde o nascimento, por meio da 

promoção de programas de informação dirigidos aos pais, investindo em serviços 

diretos, como visitas domiciliares, custeando creches e pré-escolas, ou fornecendo 

incentivos financeiros para o acesso de bebês e crianças pequenas a programas de 

qualidade (NAUDEAU et al., 2011, p. xiii).   

 

          Ressalta também, as justificativas econômicas a curto e longo prazos, especialmente, 

em relação à economia de custos e ganhos de eficiência na saúde e educação, evitando a 

repetência e a evasão escolar, contribuindo para a formação de trabalhadores produtivos e 

ajustados socialmente, propiciando crescimento econômico e redução da pobreza. 

 

Investir na primeira infância é também uma opção inteligente, pois no curto prazo os 

investimentos no desenvolvimento da primeira infância (DPI) se traduzem em 

economia considerável de custos e em ganhos de eficiência nos setores de saúde e 
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educação, porque é mais provável que as crianças beneficiadas pelos serviços de 

DPI sejam saudáveis, tenham mais disposição para aprender ao ingressar na escola 

primária, fiquem mais tempo na escola e tenham um bom desempenho durante toda 

a vida escolar. No longo prazo, investimentos em DPI criam adultos produtivos e 

bem ajustados socialmente, que contribuem para o crescimento econômico do país e 

ajudam a romper o ciclo intergeracional da pobreza, como demonstrado pelos 

melhores salários, pela menor dependência desses indivíduos de programas de 

assistência social, pelo maior acúmulo de bens e pelas famílias mais saudáveis. 

Esses auxílios não apenas nivelam as condições das crianças oriundas de meios 

desfavorecidos, mas também constroem sociedades melhores, mais justas e mais 

prósperas (NAUDEAU et al., 2011, p. xiii-xiv).   

 

 

          Cabe ainda mencionar, no âmbito da agenda de desenvolvimento do Banco Mundial, a 

prioridade conferida aos programas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”. 

 

Notadamente, o DPI deveria ser uma prioridade importante na agenda de 

desenvolvimento de um país. Infelizmente, a maioria das crianças pobres dos países 

de baixa e média renda não tem acesso a programas de DPI de alta qualidade, que 

oferecem oportunidades precoces de estimulação e aprendizagem. E tal falta de 

acesso persiste, apesar das fortes evidências de que as diferenças entre a 

aprendizagem precoce de crianças desfavorecidas e aquelas de famílias mais 

abastadas se ampliam rapidamente nos primeiros anos de vida e que compensar 

essas diferenças mais tarde na vida da criança se torna difícil e caro (NAUDEAU et 

al., 2011, p. xiv).   
           

          Além disso, destaca a importância desta obra – chamada de Guia pelos autores – para 

instruir o debate político e disseminar as proposições do Banco Mundial como suporte às 

opções de investimento nas intervenções em “Desenvolvimento da Primeira Infância”.    

 

Este guia de DPI apresenta lições e experiências que têm sido úteis para instruir o 

debate político sobre as intervenções em DPI e a concepção de programas desse tipo 

em todo o mundo. Não importa se o usuário do guia está na fase inicial de decidir se 

expande uma carteira de DPI ou se encontra na fase de delineamento do programa, o 

conteúdo oferece uma gama de opções baseadas em evidências para dar suporte às 

opções políticas e de investimento.  

Minha sincera esperança é que Como investir na Primeira Infância estimule a 

discussão vigorosa com governos, parceiros de desenvolvimento e a sociedade civil 

sobre os enormes benefícios de investir na primeira infância e as opções que existem 

para criar programas de alta qualidade. Estou ansioso por dar continuidade aos 

trabalhos coletivos dos decisores políticos, parceiros de desenvolvimento e outros 

interessados, a fim de proporcionar aos adultos de amanhã uma base sólida para uma 

vida feliz, saudável e produtiva (NAUDEAU et al., 2011, p. xiv).   

 

         É interessante atentarmos para o Prefácio, o qual foi elaborado por Tamar Manuelyan 

Atinc, vice-presidente da Rede de Desenvolvimento Humano do Banco Mundial, e é 

direcionado aos governos, parceiros de desenvolvimento e a sociedade civil com o objetivo de 

estimular uma discussão vigorosa sobre investir na “primeira infância”.  

          Após o Prefácio, o Banco Mundial apresenta a Visão Geral da obra, constituída do 

objetivo, metodologia de seleção das provas e o resumo do conteúdo. Segundo as informações 

presentes no Guia (NAUDEAU et al., 2011), seu objetivo é responder a crescente procura por 
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aconselhamento e apoio por parte dos gestores de projeto e ajudar os países clientes a 

tomarem decisões sobre o investimento em “Desenvolvimento da Primeira Infância”. Ao 

longo do estudo do Guia podemos observar o discurso que justifica suas orientações, políticas 

e estratégias, alinhadas ao discurso presente nos Documentos Setoriais de Educação (1074, 

1980, 1995b, 2000a, 2005a, 2011a) e nas publicações estudadas anteriormente (BANCO 

MUNDIAL, 1996; YOUNG, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010). 

          No tocante à metodologia para seleção das provas, o Guia (NAUDEAU et al., 2011) 

apresenta uma série de Notas que visam resumir os debates principais na área. Elas foram 

selecionadas baseadas em resultados de pesquisas levantadas em uma revisão de literatura 

utilizando os critérios:  

 
1.Estudos que avaliam o impacto das intervenções ou incentivos em  consonância 

com a definição do DPI. 

2.Estudos que se concentram em verificar os resultados em pelo menos um domínio 

do desenvolvimento da criança ou em medir as variáveis que se acredita tenham um 

papel relevante de mediação nesses resultados. 

3.Estudos que descrevem os resultados de: 

a. Avaliações de impacto rigorosas que identificam um contrafatual válido por 

meio de técnicas experimentais ou quase-experimentais, [contrafatual refere-se a 

um grupo de pessoas que são similares quanto possível nas dimensões tanto 

observáveis quanto não observáveis por aqueles que participaram da intervenção 

em discussão],   

b. Estudo de coorte em grande escala, ou 

c. Avaliações de processo com foco na identificação de elementos críticos das 

intervenções de qualidade em vários locais (incluindo meta-análises) (NAUDEAU 

et al., 2011, p. 1-2).   

 

          Convém sublinhar, contudo, que são apresentados somente alguns dados das pesquisas, 

especialmente os que ilustram as temáticas em exposição e contribuem para justificar as 

proposições do Banco Mundial, sem mencionar ou apresentar a pesquisa na sua totalidade, 

nos impossibilitando de conhecer e constatar a veracidade e confiabilidade dos dados 

informados. Além disso, as pesquisas citadas, geralmente, são desenvolvidas pela equipe do 

Banco Mundial ou encomendadas para consultores ou instituições de pesquisa. 

          O Guia (NAUDEAU et al., 2011) está organizado em Seções - subdivididas em 

subseções. No final de cada subseção são listadas as Notas, a Bibliografia Fundamental e as 

Referências. Estas apresentam citações bibliográficas presentes no texto ou sugeridas, que às 

vezes se repetem entre elas e nas diversas Seções. 

           Na Introdução, o Guia (NAUDEAU et al., 2011) apresenta a definição de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” – citada anteriormente nesta investigação científica 

–, a contextualização, a justificativa e o marco conceitual das políticas propostas pelo Banco.  
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          Partindo das terminologias, a equipe da Rede de Desenvolvimento Humano do Banco 

Mundial com o objetivo de contextualizar e justificar suas proposições de políticas para a 

educação, cuidado e o desenvolvimento da “primeira infância”, traça um paralelo entre como 

deveria estar ocorrendo e como ocorre na realidade. 

 

As crianças que chegam ao final da primeira infância deveriam estar se 

desenvolvendo bem física, cognitiva, linguística e socioemocionalmente, para 

poderem usufruir plenamente das várias oportunidades nos setores da educação e da 

saúde e tornar-se membros bem produtivos da sociedade. Deveriam (1) ser 

saudáveis e bem nutridas, (2) confiar plenamente nos cuidadores e ser capazes de 

interagir positivamente com os membros da família, colegas e professores, (3) ser 

capazes de se comunicar em sua língua nativa com colegas e adultos, e (4) estar 

preparadas para aprender ao longo de toda a escola primária (NAUDEAU et al., 

2011, p. 5).  

  

          Entretanto, os autores destacam que as condições sociais, econômicas, políticas, 

culturais e ambientais vivenciadas pelas crianças, suas famílias e grande parte da população 

de seus países em desenvolvimento desencadeiam outra realidade, distante da citada 

anteriormente.  

 

As crianças carentes e desfavorecidas têm menos probabilidade de atingir esses 

patamares importantes, porque estão muitas vezes expostas aos efeitos cumulativos 

de múltiplos fatores de risco [definidos como características pessoais ou 

circunstâncias ambientais que aumentam a probabilidade de resultados negativos 

para as crianças], entre os quais a falta de acesso aos serviços básicos de água e 

saneamento, e a serviços de saúde de qualidade; nutrição inadequada; pais com 

baixos níveis de escolaridade; e falta de acesso a creches e pré-escolas de qualidade. 

Quando comparados com as outras, as crianças carentes e desfavorecidas têm menor 

probabilidade de ingressar na escola na idade certa. Também tendem a ter um baixo 

nível de aproveitamento ou notas baixas para a sua idade e a ter menor capacidade 

cognitiva (Vegas e Santibáñez 2010). Um estudo recente (Grantham-McGregor et al. 

2007) estima que 219 milhões de crianças com menos de 5 anos sejam 

desfavorecidas [neste estudo, as crianças são consideradas desfavorecidas se são 

raquíticas, vivem na linha de pobreza, ou ambas]. Embora esse número represente 

39 por cento de todas as crianças menores de 5 anos no mundo em desenvolvimento, 

a prevalência é ainda maior na África Subsaariana e no Sul da Ásia (61 por cento e 

52 por cento das crianças, respectivamente) (NAUDEAU et al., 2011, p. 5-6).   

 

          Assim, após apresentar o desenvolvimento ideal e o real, os autores esclarecem aos 

decisores políticos, parceiros de desenvolvimento e outros interessados, as justificativas para 

o investimento em “Desenvolvimento da Primeira Infância”. 

  

As intervenções nos primeiros anos de vida têm o potencial de compensar essas 

tendências negativas, proporcionando às crianças menores mais oportunidades e 

melhores resultados em termos de acesso à educação, qualidade da aprendizagem, 

crescimento físico e saúde, e, eventualmente, produtividade. As crianças em melhor 

situação também se beneficiam da participação nas intervenções em DPI de 

qualidade. E porque investir em DPI tem efeitos em cascata sobre a vida dos 

beneficiários, essas intervenções estão entre os investimentos mais custo-efetivos 
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que um país pode fazer para o desenvolvimento humano e a formação de capital 

humano da nação (Heckman 2008) (NAUDEAU et al., 2011, p. 6).   

 

           Além disso, os autores (NAUDEAU et al., 2011) definiram o Marco Conceitual para as 

políticas “Desenvolvimento da Primeira Infância” baseado nos domínios do desenvolvimento 

da criança e nas janelas de oportunidades para a intervenção na primeira infância. O Marco 

Conceitual pontua que o “Desenvolvimento da Primeira Infância” é um processo 

multidimensional em que o progresso ou o atraso em um domínio pode interferir nos outros, 

seja como catalizador para o progresso ou atraso. Portanto, os domínios do desenvolvimento 

da criança são integrados e inter-relacionados, conforme a Figura 03. 

       

Figura 03: Desenvolvimento da Primeira Infância Integrado 

 

Fonte:  NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011.  p. 7.  

 

          A Figura 03 retrata os quatro domínios do desenvolvimento – físico, linguístico, 

cognitivo, socioemocional – que possibilitam o “Desenvolvimento da Primeira Infância” de 

forma integrada, segundo as proposições do Banco Mundial (NAUDEAU et al., 2011).  

          O desenvolvimento físico é apresentado como uma taxa individual de crescimento, 

habilidades motoras finas e grosseiras, aptidão física e capacidade de cuidar de si mesmo, e 

pode ser afetado pela presença de condições crônicas como deficiência física, desnutrição e 

diabetes.  

          O desenvolvimento cognitivo envolve progressos nas habilidades analíticas e 

matemáticas, resolução de problemas mentais e memória, ampliando seu alcance próximo a 
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idade escolar para o conhecimento dos números, das letras, de informações importantes como 

o próprio nome e endereço, e a capacidade de reter informações na memória de curto prazo. 

          O desenvolvimento da linguagem se manifesta na criança desde o recém-nascido pelos 

atos de balbuciar, apontar e gesticular, passando pelo desenvolvimento das primeiras palavras 

e frases até a explosão de palavras por volta de dois e três anos de idade, se ampliando no 

período pré-escolar para a produção e compreensão das palavras, identificação das letras, 

contação de histórias e familiaridade com os livros. Neste processo é fundamental que os 

pais/cuidadores interajam verbalmente com as crianças desde o nascimento.  

          O desenvolvimento social e emocional inclui, inicialmente, o relacionamento de 

confiança entre bebês e cuidadores. Com o passar do tempo ele se amplia, na idade pré-

escolar, para a competência social de conviver com outras pessoas, colegas e professores; para 

a gestão de comportamento de seguir instruções e cooperar com os pedidos; para a percepção 

social de identificar pensamentos e sentimentos em si e nos outros; e, por fim, para a 

capacidade de autocontrole – ter controle emocional e comportamental – em várias situações, 

inclusive de estresse (NAUDEAU et al., 2011, p. 8).  

          Ademais, conforme observam os autores (NAUDEAU et al., 2011), a mistura de 

habilidades cognitivas e socioemocionais é chamada de processos de funções executivas, o 

que inclui o controle de impulsos, a capacidade de iniciar uma ação, de concentração e 

persistência, influenciando significativamente a capacidade de um indivíduo ser bem-

sucedido na vida. Os processos de funções executivas são chamados de processos quentes 

(aspectos emocionais que envolvem a inibição e a capacidade de adiar a gratificação) e 

processos frios (recordar regras arbitrárias e outros aspectos não emocionais de uma tarefa). 

          No entanto, ao analisarmos o Marco Conceitual algumas questões nos intrigaram: Em 

que bases teóricas se fundamentam os domínios apresentados sobre o desenvolvimento da 

criança apresentado? Apesar dos autores citarem alguns estudos – Glewwe, Jacoby e King, 

2001; Grantham-McGregor et al., 2007; Fernald et al., 2009; e, Naudeau, 2009 –  não 

esclarecem  os fundamentos teóricos citados. Outro aspecto observado é que os autores não 

esclarecem de quais crianças estão falando - de que grupos, de quais classes sociais, de que 

cultura, de qual país -, apesar de, na contextualização do estudo, discorrerem sobre a situação 

econômica de algumas crianças no mundo.   

          Segundo a ótica do Banco Mundial, o “Desenvolvimento da Primeira Infância” é um 

processo multidimensional, integrado e cumulativo, sendo que algumas intervenções são tidas 

como janelas de oportunidades, isto é, são importantes em subperíodos específicos, para 

diferentes grupos etários, conforme a Figura 04. 
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Figura 04: A importância do tempo: as intervenções de Desenvolvimento da Primeira  

 Infância mais importantes variam conforme a idade da criança 

 

 

Fonte:  NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 9.  
 

          Diante do exposto, podemos observar que a Figura 04 resume os tipos de intervenções 

mais relevantes para o Banco durante os diferentes subperíodos da primeira infância, 

divididos em: in útero; nascimento até seis meses; sete meses a dois anos de idade; três a 

cinco anos de idade – todos eles influenciam nos domínios do desenvolvimento infantil. As 
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intervenções citadas pelo Banco Mundial contemplam os Pontos de entrada estratégicos de 

investimento em políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância, especificamente, os 

Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na 

prontidão escolar e os Programas domiciliares baseados na mudança de comportamento em 

relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais.  

          Dando continuidade ao estudo, observamos que a publicação foi planejada de forma a 

atingir seu público alvo, num diálogo político, e que vários dos argumentos econômicos, da 

sobrevivência, saúde, prontidão e sucesso escolar foram apresentados no Guia e estão 

presentes nos capítulos desta pesquisa, reforçando os “benefícios para investir na infância”, 

pois “os governos também têm um papel importante durante esse período crítico de 

acumulação do capital humano” (NAUDEAU et al., 2011, p. xiii-xiv). É significativo 

registrarmos que, os argumentos se repetem nos capítulos da publicação, inclusive várias 

citações. Por isso, optamos por evitar repeti-los, conforme o Guia.  

          Diante do exposto, a Seção 1, Como iniciar o diálogo político sobre investimento em 

Desenvolvimento da Primeira Infância, apresenta na Nota 1.1 o item: Por que investir em 

DPI? O argumento econômico para o diálogo político com os Ministros de Finanças, do 

Planejamento e de Assuntos Sociais. Destacam-se três argumentos econômicos. O primeiro 

pontua que a falta de investimentos gera altos custos e é difícil de compensar mais tarde na 

vida. O segundo ressalta que há evidências de que as intervenções trazem benefícios 

significativos no curto e longo prazo – melhoram a prontidão escolar e os resultados 

educacionais a ela associados, ou seja, diminuem a evasão e o fracasso escolar, além de trazer 

melhorias da saúde física e mental, reduzir a dependência do sistema de saúde e do 

envolvimento em comportamento de alto risco. O terceiro argumento, por sua vez, destaca 

que os investimentos também têm impacto positivo sobre as meninas e as mulheres, 

aumentando a escolarização feminina – inclusive das irmãs mais velhas –, e a participação das 

mulheres na força de trabalho. 

 

As habilidades desenvolvidas na infância formam a base para o aprendizado futuro e 

o sucesso no mercado de trabalho. O DPI aumenta a capacidade da criança de 

aprender, de trabalhar em grupo, de ser paciente e desenvolver outras habilidades 

que são a base da aprendizagem formal e da interação social no ambiente escolar e 

fora dele.  

A incapacidade de desenvolver essas habilidades fundamentais leva muitas vezes, no 

longo prazo, a efeitos irreversíveis sobre o nível de escolaridade, a saúde, a 

fertilidade e ganhos de produtividade, que mais tarde irão resultar em custos 

significativos tanto para os indivíduos quanto para a sociedade (Heckman e Masterv 

2007). Estudos realizados em países como Brasil, Indonésia, Jamaica, Peru, 

Filipinas e África do Sul, entre outros, têm demonstrado que a nutrição inadequada 

desde a concepção até a idade de 2 anos leva a sérios atrasos cognitivos em crianças 
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em idade escolar (Grantham-McGregor et al. 2007). Além disso, entre crianças em 

idade pré-escolar, os atrasos linguísticos e cognitivos podem se acumular 

rapidamente se não forem tratados com atenção (NAUDEAU et al., 2011, p. 15-16). 

 

          Nesta perspectiva, a Nota 1.2, o item: Por que investir em DPI? Os argumentos da 

sobrevivência e da saúde para o diálogo político com os Ministros da Saúde discorre sobre a 

questão do investimento público como uma contribuição vital para o crescimento e o 

desenvolvimento desde a mais tenra idade. Entre as evidências apresentadas está a de que 

muitas crianças de famílias de baixa média renda, apesar dos progressos recentes, continuam 

morrendo de causas evitáveis – doenças neonatais; desnutrição; e infecções como pneumonia, 

doenças diarreicas, sarampo, malária, AIDS.  

          Outro ponto elencado aponta que a má saúde, a  nutrição e a estimulação inadequadas 

levam a problemas de saúde e de desenvolvimento das crianças que sobrevivem, no longo 

prazo, e têm alto custo para a sociedade. Além disso, a nutrição inadequada, especialmente 

antes do nascimento até dois anos de idade, leva ao raquitismo. A falta de estimulação na 

“primeira infância”, por fim, também prejudica o crescimento e o desenvolvimento global das 

crianças e a produtividade na vida adulta. 

          Neste contexto, há fortes evidências de que programas e serviços integrados de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” voltados à saúde/higiene, nutrição e estimulação 

precoce (em vez de saúde e nutrição apenas) desde o nascimento, trazem maiores benefícios 

em termos de saúde infantil, desenvolvimento global e garantem maior retorno aos 

investimentos em capital humano, conforme a Figura 05 (NAUDEAU et al., 2011, p. 25-32).  
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Figura 05: Estimulação Precoce e Nutrição e Saúde/Higiene adequadas são fundamentais 

para favorecer a Saúde e o Desenvolvimento da Criança 

 

 

 

 
Fonte: NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 26.  

 

          É interessante atentarmos para a definição de estimulação e seu papel no processo de 

formação e desenvolvimento do cérebro presentes nos estudos citados no Guia. 

 

A estimulação na primeira infância é definida como o ato de proporcionar a crianças 

pequenas oportunidades constantes de interagir com pessoas atenciosas e aprender 

sobre o seu ambiente desde a mais tenra idade. Na prática, a estimulação diz respeito 

aos pais e outros membros da família e cuidadores serem sensíveis e responsivos às 

necessidades emocionais e físicas das crianças desde o nascimento, brincando e 

conversando com elas (mesmo antes de as crianças poderem responder 

verbalmente), e expô-las a palavras, números e conceitos simples enquanto se 

envolvem em sua rotina diária. [...].  

A estimulação também desempenha papel crucial no processo de formação do 

cérebro, e os atrasos no desenvolvimento antes dos 6 anos de idade são difíceis de 

compensar mais tarde na vida, porque a infância é um período particularmente 

importante para a formação do cérebro. De fato, estudos neurológicos têm mostrado 

que as sinapses (conexões ou ligações entre os neurônios) se desenvolvem 

rapidamente durante esse período, e formarão a base do funcionamento cognitivo e 

emocional para o resto da vida (Young e Mostarda, 2007). 

Portanto, tanto a nutrição adequada, especialmente desde a concepção até 2 anos de 

idade, quanto a estimulação precoce nos primeiros 5 anos de vida desempenham um 

papel crítico no processo de formação e desenvolvimento cerebral, ajudando 

principalmente na multiplicação de sinapses e no processo de mielinização 
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(produção de um revestimento de mielina, um produto isolante, em torno do axônio 

de um neurônio, o que maximiza a intensidade da transmissão neural no cérebro), 

que são essenciais para o sistema nervoso funcionar normalmente (Banco Mundial 

2006; Nelson, De Haan e Thomas 2006) (NAUDEAU et al., 2011, p. 30-32). 

           

          A Figura 05 retrata a importância das sinergias entre estimulação infantil (a partir de 

nascimento), nutrição (com início na gravidez) e saúde/higiene, sendo necessárias para que as 

crianças na primeira infância se desenvolvam e alcancem seu pleno desenvolvimento. “Assim, 

paradigmas de planejamento que deem suporte à prestação de programas e serviços 

integrados” de Desenvolvimento da Primeira Infância, “irá garantir o máximo retorno aos 

investimentos em capital humano em idades posteriores, ao mesmo tempo em que promove 

eficiências significativas no sistema público de saúde” (NAUDEAU et al., 2011, p. 32). 

          Na Nota 1.3, o item: Por que investir em DPI? Os argumentos da prontidão e do 

sucesso escolar para o diálogo político com os Ministros da Educação discorre sobre as 

evidências de que as crianças carentes e desfavorecidas não beneficiadas por programas de 

qualidade de “Desenvolvimento da Primeira Infância” com frequência não estão preparadas 

para aprender quando ingressam na escola primária, o que leva a ineficiências onerosas no 

sistema de ensino público com altos custos para as famílias e a sociedade. A nota discorre 

também sobre as evidências de que intervenções bem orientadas são estratégias custo-efetivas 

para estimular a prontidão, o bom desempenho, o sucesso escolar e a conclusão dos estudos, 

permitindo que as crianças venham a se tornar adultos produtivos, incluindo as meninas mais 

velhas da família, evitando com isto a repetência de ano e a evasão escolar.  

          De acordo com as pesquisas citadas no Guia (NAUDEAU et al., 2011), a prontidão 

escolar – a qual diz respeito, segundo o Banco Mundial, a quanto uma criança está preparada, 

isto é, possui as capacidades cognitivas e sócioemocionais para aprender e obter sucesso na 

escola –, depende não só das habilidades cognitivas ao ingressar na escola primária, mas 

também de sua saúde física, mental, emocional e de sua capacidade de se relacionar com os 

outros, conforme retratado na Tabela 01.   
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Tabela 01: Dimensões da Prontidão Escolar das Crianças 

 

 

Fonte:  NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 36.  

 

          A Tabela 01 nos remete, por sua vez, ao Marco Conceitual, citado anteriormente, 

interligando em um processo multidimensional os domínios do desenvolvimento físico, 

linguístico, cognitivo e socioemocional, acrescidos da abordagem de ensino e conhecimentos 

gerais.   

 

Pesquisas também demonstram que as capacidades cognitivas são fortemente 

afetadas tanto pela qualidade do ambiente e pela quantidade de estímulos e 

oportunidades de aprendizagem a que as crianças estão expostas desde o 

nascimento, quanto pela genética (sendo que a influência genética é responsável por 

cerca de metade da variância nas habilidades cognitivas) (Fernald et al. 2009). Da 

mesma forma, o desenvolvimento socioemocional e as aptidões físicas das crianças 

são fortemente influenciados pelo ambiente dos primeiros anos de vida. 
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Acredita-se que fatores ambientais, tais como má nutrição, saúde precária, ambiente 

doméstico desestimulante e maus-tratos na infância, tenham um impacto negativo 

sobre o desenvolvimento das aptidões da criança e sua capacidade de aprender e ser 

bem-sucedida na escola (Irwin, Sddiqi e Hertzman 2007). [...]. 

Por exemplo, embora as diferenças no vocabulário adequado à idade de 3 anos das 

crianças equatorianas sejam em geral pequenas, as disparidades socioeconômicas 

acentuam-se nos anos seguintes. Aos 6 anos de idade, as crianças de famílias menos 

abastadas e as crianças cujas mães têm baixa escolaridade têm ficado muito atrás de 

seus colegas de lares ricos ou mais escolarizadas (Paxon e Schady 2007). 

Esse padrão ocorre em parte porque as crianças carentes tendem a receber menos 

fala dirigida e porque os diálogos que ouvem tendem a ser pobre lexicalmente e a 

complexidade das sentenças é reduzida (Fernald et al. 2009). [...]. 

As deficiências nesse início do desenvolvimento físico, linguístico, cognitivo e 

socioemocional comprometem seriamente a capacidade e a motivação para aprender 

dessas crianças pobres ou carentes ao ingressarem na escola primária. À medida que 

crescem, essas crianças são mais propensas a ter mau desempenho escolar, a repetir 

de ano e a abandonar a escola do que aquelas cujas habilidades cognitivas e 

prontidão escolar global eram maiores ao ingressar na escola primária (Feinstein 

2003; Pianta e McCoy; Currie e Thomas 1999) (NAUDEAU et al., 2011, p. 37). 
 

         A Figura 06 apresenta a síntese de pesquisas citadas no Guia (Heckman 2008; Shonkoff 

e Plillips 2000), as quais assinalam que a maior parte do cérebro é conectada nos primeiros 

cinco anos de vida da criança, sendo que algumas funções cerebrais são sensíveis às 

mudanças nos anos iniciais do desenvolvimento infantil e tornam-se menos maleáveis e 

plásticas ao longo dos anos, influenciando os ajustes posteriores.  No entanto, observamos 

que, na Figura 06, os anos pré-escolares fazem referência ao período de zero a quatro anos de 

idade, sendo que desta idade em diante, considera-se anos escolares, diferente das idades 

citadas no Introdução, ao definir “Desenvolvimento da Primeira Infância”.  
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Figura 06: Períodos Sensíveis para Desenvolvimento Inicial do Cérebro 

 

 

Fonte: NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 39.  

 

          Observa-se neste quadro que os pesquisadores reafirmam este ponto de vista e admitem 

que várias funções cerebrais atingem seus picos de sensibilidade nos primeiros anos de vida 

(habilidade numérica, visão, controle emocional, habilidade social em grupo, audição, 

maneiras habituais de reagir, símbolo, linguagem), sendo que algumas continuam a ter alto 

grau de sensibilidade (habilidade numérica e habilidade social em grupo) e outras estabilizam 

(controle emocional e padrões de resposta habituais), sugerindo que tais padrões não podem 

ser modificados facilmente em momento posterior, daí a importância de investir em 

estimulação precoce e oportunidades de aprendizagem antes dos seis anos de idade.     

 
Vários estudos têm mostrado que investir em programas de DPI de qualidade ajuda a 

eliminar a diferença entre crianças carentes e desfavorecidas e as mais favorecidas, 

preparando-as, assim, para uma transição bem-sucedida para a escola primária e para 

a aprendizagem de qualidade ao longo da vida. Mais especificamente, a participação 

em programas de DPI de qualidade tem sido associada ao maior nível de 

escolaridade e à conclusão dos estudos (Kagitcibasi, Sunar e Beckman 2001), mais 

concentração e melhores resultados na aprendizagem (Vegas e Petrow 2008; 
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Berlinski, Galiani e Gertler 2009), além de maior exposição à língua oficial de 

ensino desde cedo (NAUDEAU et al., 2011, p. 38). 

 

          Como podemos notar, os argumentos da prontidão e do sucesso escolar nos remetem ao 

Documento Setorial de Educação de 1974 (BANCO MUNDIAL, 1974) ao afirmar as razões 

para investir em educação e, também as publicações (YOUNG, 2010; YOUNG; 

RICHARDSON, 2010) ao ressaltarem a importância de formar trabalhadores qualificados 

para o mercado de trabalho em mutação constante.                 

           Ao analisarmos o Prefácio, da Visão Geral, Introdução e da Seção 1, fomos 

constatando que os argumentos apresentados para o diálogo político com os Ministros de 

Finanças, do Planejamento, de Assuntos Sociais, da Saúde, da Educação estão presentes nos 

Documentos Setoriais de Educação (BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 2000a, 2005a, 

2011a) e nas publicações referentes aos eventos (BANCO MUNDIAL, 1996; YOUNG, 1996, 

2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010) contribuindo para compreendermos o processo de 

geração de políticas multissetoriais e integradas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” 

propostas pelo Banco Mundial aos países prestatários. 

          Prosseguindo o estudo do Guia (NAUDEAU et al., 2011), cabe ressaltar sua proposição 

de que, para um país planejar intervenções de “Desenvolvimento da Primeira Infância” 

adequadas à sua economia e às suas prioridades, é necessário realizar uma análise da situação. 

Neste sentido, a Seção 2, Como identificar as necessidades, verificar os resultados e 

estabelecer políticas apresenta na Nota 2.1 uma visão geral da Coleta de dados para o 

planejamento, acompanhamento e a avaliação das intervenções de Desenvolvimento da 

Primeira Infância.  

          A coleta de dados e a análise da situação ou a avaliação abrangente das necessidades, 

da qualidade e da disponibilidade dos serviços existentes é o primeiro passo para o 

planejamento de políticas na área em estudo. Em segundo lugar, os dados coletados podem 

contribuir para o acompanhamento e monitoramento da execução de serviços de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”, possibilitando aos governos, em terceiro lugar, 

verificarem os resultados e impactos dos programas desenvolvidos, reavaliando-os e 

melhorando-os, conforme retratado na Figura 07.  
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Figura 07: Ciclo de coleta de dados para o planejamento, o acompanhamento e a avaliação 

das intervenções de “Desenvolvimento da Primeira Infância”  

 

  

Fonte: NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 48.  

 

          No processo de coleta de dados para a análise da situação e avaliação das necessidades 

e deficiências de serviços, os indicadores sugeridos a serem preenchidos em um país ou região 

podem ser divididos em três categorias: socioeconômicos e demográficos; saúde e nutrição; e 

educacional. Em função dos serviços variarem para diferentes grupos de crianças, se possível, 

os dados devem ser desagregados “por faixa etária (ou seja, 0-2, 3-4, 5-6 anos) pelas seguintes 

variáveis: etnia, língua, necessidades especiais, urbana versus rural, quintis de riqueza, 

escolaridade/taxa de alfabetização dos pais e informações domiciliares, tais como gênero e 

perfil familiar” (NAUDEAU et al., 2011, p. 49; grifo dos autores). 

          Neste contexto de mapeamento dos recursos e serviços existentes, o Banco Mundial 

listou algumas perguntas orientadoras.  

 

Indicadores pelo Lado da Oferta 

. Qual é a taxa de cobertura para diferentes tipos de serviços (baseado em centros, 

domiciliares, e assim por diante), para diferentes segmentos da população (rico vs. 

pobre, população urbana vs. rural, crianças com necessidades especiais), e para 

diferentes regiões do país? 

. Os serviços relevantes estão disponíveis nas comunidades mais vulneráveis? 

. Os serviços existentes são em sua maioria públicos ou privados, ou uma 

combinação de ambos? 

. Qual ministério/órgão/departamento é responsável pela supervisão da 

implementação dessa política e de sua qualidade? 

. Qual ministério/órgão/departamento é responsável pelo financiamento? 
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Indicadores pelo Lado da Procura 

. Qual é a taxa de absorção (taxa de inscrição) dos serviços existentes? 

. Quais são as restrições financeiras (custos diretos e de oportunidade) que podem 

impedir as famílias mais carentes de utilizar os serviços existentes? 

. Os grupos mais desfavorecidos têm acesso aos serviços existentes e fazem uso 

deles?   

. Existem outras restrições que impedem pelo menos algumas famílias de utilizar os 

serviços existentes? Entre as restrições possíveis, podem-se citar: (1) longas 

distâncias e dificuldades de transporte entre a residência e o local de serviços; (2) 

falta de conscientização dos pais sobre a importância de participar ativamente no 

desenvolvimento dos filhos; (3) restrições culturais, como no caso de famílias de 

minorias que sentem que os serviços existentes não são sensíveis a suas crenças e 

práticas educacionais em relação aos filhos, ou a sua língua ou religião (NAUDEAU 

et al., 2011, p. 53; grifo dos autores). 

 

          Uma das questões propostas pelo Banco (NAUDEAU et al., 2011) a serem avaliadas é 

a qualidade dos serviços de “Desenvolvimento da Primeira Infância” disponíveis, observando 

os que são promissores e podem ser ampliados; os que precisam de melhorias em áreas 

específicas; e os que são prejudiciais para o desenvolvimento das crianças e devem ser 

interrompidos.  

          Quanto à qualidade de um serviço, alguns elementos estruturais, organizacionais e de 

controle possibilitam prever resultados no desenvolvimento físico, cognitivo, linguístico e 

socioemocional das crianças, tais como:  

 

. Variáveis estruturais: proporção adulto-criança, tamanho do grupo, ambiente 

físico e disponibilidade de equipamentos e materiais pedagógicos. 

. Variáveis do cuidador: formação inicial, treinamento, orientação/supervisão, e 

salários. 

. Variáveis do programa: intensidade do programa, envolvimento dos pais, língua 

de ensino, currículo, rotina dos programas, insumos para saúde e nutrição. 

. Variáveis do processo: interações criança-cuidador e criança-criança (NAUDEAU 

et al., 2011, p. 54; grifo dos autores). 

 

          Parece-nos fundamental destacar que, ao se referir à prestação de serviços existentes, o 

Banco Mundial afirma que a “maioria dos países tem alguns serviços para crianças – serviços 

de saúde pública para mães e crianças pequenas, creches ou pré-escolas públicas, creches ou 

pré-escolas privadas e serviços de saúde privados, ou uma combinação destes” (NAUDEAU 

et al., 2011, p. 53). Neste contexto, cabe registrar que, nos Documentos Setoriais de Educação 

de 2000a, 2005a e 2011a, o Banco também cita a presença do setor privado no campo 

educacional e incentiva esta participação, inclusive com o desenvolvimento de projetos na 

área educacional e da saúde pela Corporação Financeira Internacional. 

          Para o Banco Mundial as três razões para a coleta de dados sobre o desenvolvimento 

das crianças são: estabelecer dados de base e documentar a magnitude do problema; avaliar o 

impacto das intervenções existentes; e avaliar os tipos de intervenções mais eficazes e de 
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menor custo em determinado contexto, contribuindo para embasar o diálogo político visando 

o planejamento futuro. 

          Tendo em consideração à seleção dos domínios de desenvolvimento da criança a serem 

avaliados, o Guia (NAUDEAU et al., 2011) retoma as habilidades referenciadas no Marco 

Conceitual e na Tabela 01: Dimensões da Prontidão Escolar das Crianças, e propõe a seleção 

e adaptação de instrumentos de desenvolvimento infantil que tem sido desenvolvidos, 

validados e normatizados nos países desenvolvidos. Na Tabela 02 podemos observar vários 

exemplos representativos de testes de desenvolvimento da criança financiados pelo Banco em 

avaliações de impacto, como Teste de Vocabulário por Imagens Peabody e TVIP; 

Questionário dividido por Idade e Estágio; Woodcock – Teste de Memória para Nomes; 

Escala de Inteligência de Stanford-Binet; Inventário de Comportamentos da Infância e 

Adolescência de Achenbach; Teste de Stroop; Questionário de Capacidades e Dificuldades; e 

Instrumentos de Desenvolvimento Precoce.  
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Tabela 02: Exemplos de testes de desenvolvimento infantil comumente usados em avaliações 

de impacto de “Desenvolvimento da Primeira Infância”  

 

 

 

Fonte: NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 59.  

 

          No processo de seleção e adaptação de testes para o uso em países de baixa e média 

renda é recomendável que estes permitam a interpretação dos dados coletados no nível da 

população e não de cada criança individualmente e que forneçam resultados contínuos, 

evitando que as crianças sejam consideradas em risco de atraso no desenvolvimento.  

          Algumas restrições precisam ser consideradas, segundo o Banco. São elas: orçamento 

limitado para adquirir e administrar os testes; coleta de dados em um curto período de tempo; 
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falta de disponibilidade de especialistas em desenvolvimento infantil ou psicólogos infantis 

para administrar os testes; presença de várias línguas oficiais e nacionais e necessidade de 

tradução. Neste contexto, precisam ser tomadas medidas para assegurar que os testes sejam 

válidos e confiáveis, como, por exemplo, providenciar uma tradução precisa; adaptar o 

conteúdo e o protocolo de teste aos contextos em que este será utilizado; e realizar um teste-

piloto. Além disso, os pesquisadores precisam ter cuidado ao interpretar os resultados, pois é 

difícil estabelecer comparações entre contextos socioeconômicos e culturais diferentes 

(NAUDEAU et al., 2011). 

         A Nota 2.2 intitulada Um marco de políticas e arranjos institucionais para a integração 

dos serviços propõe a criação de um marco de políticas integradas de Desenvolvimento da 

Primeira Infância, devido à natureza multissetorial dos programas e ao fato de que o 

envolvimento do governo muitas vezes tem alcance limitado. 

          O Guia destaca a importância da construção de um marco de políticas por dois motivos. 

Um direcionado aos governos nacionais, pois “pode aumentar a visibilidade de uma nação em 

relação a sua visão e metas em relação à primeira infância, esclarecendo as responsabilidades 

dos diferentes atores e agências, fornecendo orientações cruciais para os investimentos 

públicos e privados” e o outro voltado ao próprio Banco Mundial ao afirmar que “de fato, as 

crianças pequenas são frequentemente ignoradas ou suas necessidades tratadas de forma 

inadequada nas políticas setoriais e em documentos importantes, como o Documento de 

Estratégia de Redução da Pobreza”, – documento formulado pelo Banco e em parceria com os 

países clientes (NAUDEAU et al., 2011, p. 67-68).  

          Segundo expresso no Guia, um marco de políticas geralmente compreende uma 

declaração política e uma descrição das estruturas institucionais e administrativas. A 

declaração política inclui a visão, as metas, os objetivos e as estratégias principais das 

políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, elaborados a partir da análise de 

situação (segundo a Nota 2.1), em conformidade com as diretrizes nacionais, as exigências 

formais presentes nos documentos políticos do país e coerentes com outras políticas setoriais 

relacionadas. A descrição das estruturas institucionais e administrativas devem incluir as 

estruturas organizacionais, planos de investimento, estratégias de comunicação, parcerias e 

processos de monitoramento e avaliação. O processo de desenvolvimento compreende cinco 

fases, entre elas preparação de um plano de trabalho inicial; análise de situação semelhante a 

uma avaliação das necessidades; consulta às partes interessadas inclusive a comunidade; 

elaboração de políticas e a construção de consenso, e, por fim, homologação e aprovação do 

marco de políticas do país pela autoridade responsável pela tomada de decisões.  
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          As experiências desenvolvidas nos países de Gana, Indonésia e Jamaica reforçaram a 

importância de definir previamente o órgão ou a âncora institucional que irá coordenar o 

desenvolvimento e a implementação do marco de políticas no país, como, por exemplo, um 

ministério ou gabinete do presidente/primeiro-ministro, ou criar uma comissão independente. 

Além disso, outros elementos tidos como bem sucedidos foram elencados, como: 

 

. Buscar apoio político entre o escalão superior para garantir que o DPI entre na 

agenda nacional. 

. Envolver as partes interessadas a partir de uma série de setores (inclusive os que 

estão fora dos órgãos tradicionais voltados à criança) no desenvolvimento da política 

e delinear claramente as respectivas responsabilidades. 

. Garantir a representação bipartidária em organismos de coordenação dos órgãos. 

. Envolver os governos locais para assegurar o domínio e a sustentabilidade do 

projeto. 

. Apoiar uma abordagem participativa para incentivar o comprometimento e 

acentuar a importância da política institucional. 

. Garantir o custeio adequado para auxiliar na efetiva implementação (NAUDEAU 

et al., 2011, p. 72-74) . 

    

          Partindo da identificação e avaliação das necessidades da primeira infância; do alcance 

e qualidade dos serviços existentes; da criação de um marco de políticas; e dos arranjos 

institucionais para o “Desenvolvimento da Primeira Infância”, a Seção 3 trata sobre os Pontos 

de entrada estratégicos de investimento em Desenvolvimento da Primeira Infância baseados 

em: 1) Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco 

na prontidão escolar; 2) Programas domiciliares baseados na mudança de comportamento em 

relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais; 3) Campanhas de comunicação/mídia 

destinadas a família com crianças pequenas sobre saúde infantil, nutrição e desenvolvimento 

global; e, 4) Transferência condicionada de renda para famílias com crianças pequenas. 

Analisamos os Pontos de entrada estratégicos de investimento no Capítulo 3. 

          A Seção 4 trata sobre o Custeio e financiamento, sendo que a Nota 4.1 discute o 

Custeio de Projetos de Desenvolvimento da Primeira Infância e a Nota 4.2 aborda o 

Financiamento de Programas de Desenvolvimento da Primeira Infância, apresentando os 

desafios de analisar e comparar os custos unitários e os mecanismos de financiamento para 

custear os referidos projetos e programas.     

          Um dos desafios destacados no Guia (NAUDEAU et al., 2011), diz respeito à definição 

de padrões e parâmetros universais para orientar a coleta de dados em nível internacional e 

nacional, com o objetivo de analisar as diversas abordagens, investimentos e resultados dos 

programas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”.  

 

As comparações diretas dos programas de DPI, entre si e em relação a programas de 

educação primária, devem ser calibradas para compensar as diferenças de objetivos, 
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projeto, qualidade e intensidade do programa (Levin e Schwartz 2006). Dada a 

complexidade dos programas de DPI, não é raro encontrar por todo o país 

informações focadas em programas pré-escolares, deixando de fora as intervenções 

igualmente essenciais destinadas a crianças com menos de 2 anos de idade 

(NAUDEAU et al., 2011, p. 156). 

 

          Enquanto na educação primária existem protocolos de dados criados que permitem a 

comparação de programas entre os países, o mesmo não ocorre com os programas de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”, que são multifacetados, e as intervenções variam 

em conteúdo, intensidade e alcance. Nesta perspectiva, o Guia pontua na Nota 4.1:           

 
Os programas de DPI são muito diversos e heterogêneos no que diz respeito a seu 

alcance, conteúdo e intensidade. Tal diversidade de programas, juntamente com a 

falta de padrões e parâmetros universais para orientar a coleta de dados em nível 

internacional, apresenta um desafio para os pesquisadores que procuram analisar as 

diversas abordagens, investimentos e resultados dos programas de DPI. Comparar 

informações sobre os programas de DPI para lactantes e crianças com menos de 3 

anos é particularmente difícil, por causa do alto grau de fragmentação entre os 

setores, programas e fornecedores que focam esse grupo etário.  Para crianças de 3 a 

6 anos, a informação em geral está mais facilmente disponível, porque a pré-escola é 

oficialmente reconhecida como um nível de escolaridade e um serviço disponível em 

muitos países, embora com diferentes graus de cobertura e grande variação no 

conteúdo e intensidade (NAUDEAU et al., 2011, p. 171-172). 

 

          Nesta direção, em função da ausência de informações sobre os custos unitários dos 

programas para crianças menores de três anos, as organizações internacionais CEPAL e a 

OEI, optaram por se basear nas informações presentes nos programas para crianças de três a 

seis anos de idade.         

          Por outro lado, algumas Organizações Internacionais, nos últimos anos, têm assumido o 

desafio de compilar dados sobre os serviços de Desenvolvimento da Primeira Infância como a 

OCDE (Doing better for Children II, 2006), a UNESCO (Education for All, Global 

Monitoring Report, 2007) e o Banco Mundial, com o objetivo de levantar as taxas de 

utilização, o nível de penetração e os esforços de investimento, de acordo com o Guia 

(NAUDEAU et al., 2011).  

          No tocante à discussão, a Tabela 03 a seguir retrata a gama de programas multinível de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” em comparação a Educação Primária, apresentando 

os dados nos seguintes domínios: público-alvo; métodos de execução e entrega; pessoal 

necessário; foco de intervenção; idade de início; frequência e duração; número de crianças 

atendidas; e custos unitários.  
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Tabela 03: Comparação entre os Domínios da Educação Primária e dos Programas de 

Desenvolvimento da Primeira Infância 
 

 

Fonte: NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 157.  
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          É significativo observarmos na análise comparativa que a Educação Primária apresenta 

definições sobre todos os domínios diferentemente dos programas de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância”.  

          Além disso, enquanto os programas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” são 

criados num conjunto de modalidades, desde apoio domiciliar até programas formais de 

educação – serviços de promoção à saúde e nutrição da gestação aos seis anos de idade, 

programas domiciliares educativos voltados para os pais e cuidadores, creches e pré-escolas –, 

a Educação Primária é predominantemente formal, iniciando oficialmente na maioria dos 

países aos seis anos de idade.  

          Sobre o pessoal necessário, a Tabela 03 utiliza o termo os profissionais sem definir 

quais profissionais, se pedagogos, professores, médicos, enfermeiros, nutricionistas ou 

psicológos. Lembrando que a Educação Primária atua no campo educacional com 

profissionais, especialmente, da educação, mas os programas de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” são multissetoriais com profissionais da educação, saúde, nutrição, 

assistência social, conforme proposto neste Guia (NAUDEAU et al., 2011).  

          Ainda no que concerne ao pessoal, o documento cita paraprofissionais, pais, irmãos, 

babás, empregadas, cuidadores não formados, sem explicitar quais profissionais atuam em 

cada programa proposto. Cabe notar que o Banco Mundial utiliza outras terminologias 

referentes aos profissionais que atuam em programas de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância” que não foram citados na Tabela 03, entre os quais professores, educadores, 

cuidadores, provedores de creche, agentes contratuais e voluntários da comunidade. 

          Tendo em consideração as comparações precisas entre programas e investimentos em 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”, o Guia elenca alguns itens a serem considerados 

para padronizar as informações presentes nos programas de cada país. 

 

1. resultados visados: gravidez, saúde, competências cognitivas, socioemocionais, 

comportamentais e competências dos pais 

2. público-alvo: pais, filhos, pais e filhos, unidade familiar 

3. critérios de segmentação: universal, baseado na renda familiar, baseado em 

necessidades especiais, situação de risco familiar, idade da criança focada (do pré-

natal aos 6 anos) 

4. localização dos serviços: em casa, fora de casa  

5. tipos dos serviços oferecidos: educacional (pré-escola, educação dos pais), apoio 

familiar, relacionados à saúde e nutrição, relacionado ao trabalho, terapêutico 

6. intensidade da intervenção: idade de início e idade de saída, horas por semana, 

semanas por ano 

7. forma de prestação: individual, em grupos pequenos ou grandes   

8. alcance do programa: nacional, estadual, municipal, um único grupo 

9. fontes de recursos: públicas, privadas, parcerias público-privadas, assistência 

internacional 
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10. mecanismo de alocação financeira: recursos orçamentários, 

subvenções/subsídios (genéricos ou específicos), vale-educação, créditos fiscais, 

recursos complementares  (NAUDEAU et al., 2011, p. 172; grifo dos autores).

  
 

          É possível perceber que os itens a serem considerados para padronizar as informações 

foram apresentados e analisados nas diversas Seções da publicação, retratando uma sintonia 

com as propostas do Banco Mundial para as políticas de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância”. Outra questão significativa a ser ressaltada diz respeito a alguns domínios 

elencados na Tabela 03 que não foram contemplados, entre os quais a identificação do pessoal 

necessário (recursos humanos); foco da intervenção; idade de início; número de crianças 

atendidas; e custos unitários. Chamou-nos atenção que no item 5, tipos dos serviços 

oferecidos, a creche não foi citada como serviço educacional.             

          Outro desafio no planejamento dos programas de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância” é estimar os custos financeiros (despesas monetárias associadas aos programas) e 

custos econômicos (valor dos insumos fornecidos em espécie), conforme retrata a Tabela 04.    
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Tabela 04: Custos Financeiros e Econômicos dos Programas de Desenvolvimento da Primeira 

Infância 
 

 

 

Fonte: NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 158.  

 

          A Tabela 04 fornece exemplos dos elementos presentes nos programas. Assim, para o 

Banco Mundial (NAUDEAU et al., 2011), elaborar um quadro abrangente de análise de 

custos poderá contribuir para orientar os requisitos dados e de planejamento. Neste contexto, 
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estimar os custos é contribuir para sua efetiva implementação, inclusive em situações nas 

quais o programa poderá ser ajustado e replicado em outros locais em um padrão e nível de 

serviços semelhantes.     

          As fontes de recursos de financiamento dos programas baseiam-se em recursos públicos 

(diferentes níveis de governo e mobilizados a partir de impostos), fundos privados (fundações, 

organizações não governamentais, grupos comunitários, setor industrial e das famílias), 

parcerias público-privadas e Organizações Internacionais, conforme retrata a Tabela 05. 
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Tabela 05: Fontes e Modalidades de Alocação de Recursos para Programas de 

Desenvolvimento da Primeira Infância 

 

 

                                                                                                            (Continua) 
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Tabela 05: Continuação 

 

 

Fonte: NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 175-176.  

 

          As modalidades de alocação de recursos públicos ou privados são amplas e podem ser 

destinadas diretamente aos prestadores de serviços (dotações orçamentárias, subsídios 

genéricos, vale-educação, transferências condicionadas de renda, fundos de contrapartida) e 

repassados indiretamente (subsídios baseados na necessidade, políticas de licença paternidade 

e maternidade, créditos fiscais e abatimentos, vale-educação, dinheiro ou doações em 

espécie).  

          No que diz respeito às parcerias público-privadas, uma sugestão proposta no Guia 

(NAUDEAU et al., 2011) é fomentar o desenvolvimento de mercados em cuidados infantis.  

 

Alguns países têm alimentado o desenvolvimento de novos mercados, isto é, 

incentivado os novos prestadores a entrar no mercado para oferecer serviços e 

programas de DPI, permitindo que os provedores privados e sem fins lucrativos 

tenham acesso a recursos públicos para o DPI. Mais especificamente, os recursos 

podem ser alocados quando os provedores cumprem as normas de qualidade 

(licenciamento do pessoal, acreditação de centros etc.) e estabelecem planos 

institucionais para alcançar os objetivos, metas ou resultados nacionais no 

desenvolvimento infantil. Nesses casos, os recursos podem ser repassados 

diretamente aos provedores por meio de subsídios específicos, ou aos 
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pais/cuidadores por meio de vales-educação e subsídios (Behrman, Cheng e Todd 

2004) (NAUDEAU et al., 2011, p. 180).  

           

          Neste contexto de custeio e financiamento os governos precisam prever em seus 

orçamentos os serviços de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, inclusive a possibilidade 

de criarem ou definirem um órgão de nível central responsável por administrar e coordenar os 

serviços multissetoriais, evitando a fragmentação, sobreposição ou duplicação de esforços dos 

diversos ministérios envolvidos (educação, saúde, desenvolvimento social, proteção social 

etc.).       

          O Apêndice do Guia (NAUDEAU et al., 2011) apresenta a Descrição dos Projetos e 

Estudos constantes de Como investir na Primeira Infância, os quais relatam sinteticamente 

projetos, programas, campanhas, intervenções, estudos de avaliação e pesquisas citados nas 

notas das quatro Seções, perfazendo um total de 80 verbetes.   

          Um aspecto que consideramos significativo abordar é que ao analisarmos a publicação 

como um todo, retomamos ao significado do termo Guia, presente tanto no título como nas 

diversas Seções da obra, segundo definições do dicionário.  

 
Guia 1. Ato ou efeito de guiar. 2. Documento que acompanha a correspondência 

oficial, ou mercadorias, para terem livre trânsito. 3. Formulário para pagamento de 

importâncias, para notificações, etc. 4. Pessoa que guia outras. 5. Pessoa que 

acompanha turistas, viajantes, etc. 6. Livro de instruções. 7. Publicação para orientar 

habitantes ou visitantes de determinada região ou cidade (FERREIRA, 2008, p. 

444). 

 

          Partindo das definições, observamos que o título da publicação – Como investir na 

primeira infância: um guia para a discussão de políticas e a preparação de projetos de 

Desenvolvimento da Primeira Infância – e a obra no geral, representaram com precisão o 

objetivo da mesma, de orientar os governos, formuladores de políticas, parceiros de 

desenvolvimento e sociedade civil, como um livro “para instruir o debate político sobre as 

intervenções em DPI e a concepção de programas desse tipo em todo o mundo”, conforme 

citado pelos autores no Prefácio (NAUDEAU et al., 2011, p. xiv).  

          Para além das observações apontadas anteriormente, é fundamental destacar que as três 

publicações formuladas pelo Banco Mundial referentes às conferências internacionais, 

ocorridas respectivamente em 1996, 2000 e 2005 (BANCO MUNDIAL, 1996; YOUNG, 

2010; YOUNG, RICHARDSON, 2010), apesar de retratarem também as proposições do 

Banco, contemplam algumas questões para refletir com seus participantes, que são justamente 

os destinatários do Guia (NAUDEAU et al., 2011). O mesmo não ocorre em relação à obra 

em discussão. Apesar da afirmativa no título da publicação, desta ser “guia para discussão”, 
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não apresenta nenhuma reflexão, somente orienta as nações a implementarem as políticas 

propostas, inclusive numa abordagem repetitiva e num tom prescritivo. Consideramos 

pertinente mencionar também que a publicação não faz nenhuma menção à preparação de 

projetos de “Desenvolvimento da Primeira Infância”.   

          O Banco Mundial, dando continuidade ao processo de reunião, síntese e divulgação do 

conhecimento, desenvolveu em 2010 a estrutura STEP que significa Skills Toward 

Employment and Productivity (Qualificações visando Emprego e Produtividade), baseado em 

uma revisão de evidências científicas e experiências práticas, com o objetivo de contribuir 

com os países a qualificarem sua população para terem uma vida mais produtiva. O 

documento identificou cinco etapas pelas quais os indivíduos podem progredir e aprender ao 

longo da vida, sendo o “Desenvolvimento da Primeira Infância” a primeira etapa deste 

processo (DENBOBA et al., 2014a; 2014b).   

          Baseado nesta estrutura STEP, o Banco Mundial publicou o documento Intensificando 

o desenvolvimento da primeira infância: investindo na primeira infância com grandes 

retornos (DENBOBA et al., 2014a). Optamos por expor seu conteúdo pelo fato de apresentar 

uma síntese bem formulada das proposições do Banco Mundial para as políticas de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” discutidas nesta investigação científica; por seus 

destinatários serem os governos, os decisores políticos e profissionais da área; pela atualidade 

do mesmo (2014a) e por retratar, mais uma vez, a atuação do Banco no processo de 

construção de uma agenda internacional para a “primeira infância” nos países em 

desenvolvimento. 

         O documento Intensificando o desenvolvimento da primeira infância: investindo na 

primeira infância com grandes retornos foi elaborado por Amina D. Denboba, Rebeca K. 

Sayre, Quentin T. Wodon, Leslie K. Elder, Laura B. Rawlings e Joan Lombardi e publicado 

em outubro de 2014, de acordo com as informações de identificação da publicação citadas na 

capa.  

          É significativo ressaltar que, na capa e na contracapa da obra, são citados três 

logomarcas com seus respectivos nomes: World Bank Group, Fundação Maria Cecília Souto 

Vidigal e Children’s Investment Fund Foundation, as quais subentendem serem as instituições 

responsáveis/editoras pela publicação. Apesar de não citar, provavelmente, a Fundação Maria 

Cecília Souto Vidigal tenha realizado a tradução brasileira para o português, pois a mesma 

tem desenvolvido este trabalho junto ao Banco Mundial, conforme podemos observar em 

algumas publicações citadas ao longo desta investigação (YOUNG, 2010; YOUNG, 

RICHARDSON, 2010).  
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          No verso da capa, a publicação (DENBOBA et al., 2014a) informa, nos 

agradecimentos, que o relatório foi elaborado pelos autores da Rede de Desenvolvimento 

Humano do Banco Mundial, coordenado por Quentin Wodon, sob a orientação de Harry 

Patrinos (gerente de Educação), Elisabeth King (vice-presidente da Rede de Desenvolvimento 

Humano), Claúdia Costin (diretora-sênior de Educação), Arup Banerji (diretor-sênior de 

Proteção Social e Trabalho) e Timothy Grant Evans (diretor-sênior de Saúde, Nutrição e 

População). Agradece o apoio financeiro da Fundação Fundo de Investimento para Criança e 

os comentários dos revisores paritários, dos membros focais do grupo Primeira Infância e 

Desenvolvimento do Banco Mundial, e dos membros do Fórum do Instituto de Medicina da 

Academia Americana de Ciências para Investimento Global na Primeira Infância.  

          No entanto, quanto às normas técnicas, observamos que a obra (DENBOBA et al., 

2014a) não apresenta folha de rosto, sendo que as informações de identificação estão 

presentes na capa. Chamou-nos atenção, ainda, que geralmente nas publicações do Grupo 

Banco Mundial e do Banco Mundial consta na folha de rosto – no anverso e verso – as 

informações de identificação obrigatórias referentes ao Grupo do Banco ou ao Banco, 

conforme as normas técnicas para publicações científicas. Nesta publicação, na capa, estão 

citados apenas: o título, os autores, a data de publicação e a logomarca de três instituições 

responsáveis. A obra não apresenta a ficha catalográfica, copyright, editora responsável, local 

de publicação, tradução, ISBN. Outra questão observada diz respeito ao termo Sumário que 

foi substituído por Agenda, apresentando sinteticamente a obra em estudo.  

          Prosseguindo o estudo da publicação Intensificando o desenvolvimento da primeira 

infância: investindo na primeira infância com grandes retornos (DENBOBA et al., 2014a), 

observamos também que o Prefácio do mesmo apresenta de forma sintética o documento, 

destacando a importância do investimento na “primeira infância” para políticos e profissionais 

dos países clientes. Este é assinado por Claúdia Costin (diretora-sênior de Educação), Arup 

Banerji (diretor-sênior de Proteção Social e Trabalho) e Timothy Grant Evans (diretor-sênior 

de Saúde, Nutrição e População), reforçando a presença/orientação do Banco Mundial. 

 

Prefacio 

O investimento na primeira infância não é apenas a coisa certa a ser feita do ponto 

de vista ético, mas também a coisa inteligente a ser feita do ponto de vista 

econômico para as crianças, bem como para suas famílias, suas comunidades e a 

sociedade em geral. 

As intervenções Desenvolvimento da Primeira Infância (DPI) são essenciais para o 

crescimento e desenvolvimento infantil. Os retornos de tais intervenções também 

tendem a ser mais elevados do que os retornos de investimento em capital humano 

feitos mais tarde na vida. 
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Hoje, o DPI é cada vez mais reconhecido como um dos mais importantes 

investimentos que países e famílias possam fazer para prosperar e ajudar todas as 

crianças a ter uma vida produtiva. 

Em reconhecimento à forte evidência do impacto positivo das intervenções DPI em 

crianças pequenas, os investimentos do Banco Mundial em operações DPI de 

doações e empréstimos, bem como em trabalho analítico e de desenvolvimento de 

capacidades relacionados com DPI, aumentaram consideravelmente nos últimos 

anos. Porém, mais poderá e deverá ser feito para convencer os políticos e os 

profissionais a realmente priorizar as políticas e programas de DPI em suas 

estratégias de desenvolvimento nacional. 

Este documento é um guia simples para políticos e profissionais sobre como investir 

na primeira infância. Ele identifica 25 intervenções DPI essenciais que podem ser 

feitas por meio de cinco pacotes integrados em diferentes fases da vida de uma 

criança, abrangendo os setores de educação, saúde, nutrição, água, saneamento e 

proteção social. Esses cinco pacotes de intervenção são: (i) o pacote apoio à família, 

(ii) o pacote gravidez, (iii) o pacote nascimento, (iv) o pacote saúde e 

desenvolvimento infantil e (v) o pacote pré-escola. 

O documento também estabelece quatro princípios simples que os países podem 

seguir ao elaborar e implementar estratégias bem sucedidas de DPI: (i) preparar 

diagnóstico e estratégia DPI; (ii) implementar amplamente por meio da 

coordenação; (iii) criar sinergias e reduzir custos por meio de intervenções 

integradas; e (iv) monitorar, avaliar e ampliar intervenções bem sucedidas. 

Esperamos que o documento venha a ser uma referência valiosa para os políticos e 

os profissionais de nossos países clientes, bem como todos aqueles interessados em 

dar a cada criança a oportunidade de realizar seu pleno potencial (DENBOBA et al., 

2014a, p. v). 

 

          Um dos motivos de citarmos o Prefácio (DENBOBA et al., 2014a) na íntegra foi 

porque este nos remete aos estudos desenvolvidos em relação à proposta do Banco Mundial 

para as políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” presentes nos documentos 

(BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 2000a, 2005a, 2011a) e nas publicações (BANCO 

MUNDIAL, 1996, 1998, 1999, 2001, 2010; DENBOBA et al., 2014b; 2014c; GAAG; TAN, 

1998; MYERS, 1992; NAUDEAU et al., 2011; SAYE; WODON, 2014; VEGAS; 

SANTIBÁNEZ, 2009; YOUNG, 1996, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010) pesquisados. 

Ao estudarmos e analisarmos o documento, observamos que estávamos diante da síntese das 

propostas do Banco, ou melhor, da síntese da agenda de políticas de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” em processo de construção social, em consonância com as fontes 

documentais produzidas pela referida Organização Internacional, similar a um resumo 

executivo destas, em 24 páginas sintéticas e bem elaboradas. 

          O Prefácio nos remete também aos resumos executivos presentes no início de diversas 

publicações do Banco (1995b, 2000a, 2003, 2011a, 2011b), nos quais as ideias principais de 

cada capítulo do documento são sintetizadas de forma objetiva, enfática e esclarecedora para 

os governos, formuladores de políticas e sociedade civil.  

          Os três parágrafos iniciais do documento Intensificando o desenvolvimento da primeira 

infância: investindo na primeira infância com grandes retornos (DENBOBA et al., 2014a) 

retratam as justificativas do investimento na área explicitadas pelo Banco. O quarto parágrafo 
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nos remete a atuação internacional do Banco Mundial em relação ao financiamento de 

projetos, a assistência técnica e a reunião, síntese e disseminação do conhecimento sobre os 

temas específicos de desenvolvimento, inclusive sobre o “Desenvolvimento da Primeira 

Infância”. Neste sentido, de acordo com Saye e Wodon (2014), o Banco Mundial, por meio da 

Estratégia de Práticas Globais das áreas de Educação, Saúde, Nutrição, População, Proteção 

Social e Trabalho, investiu 3.6 bilhões de dólares em 273 operações no período 2000 a 2013. 

Destas, 166 foram operações de doações ou empréstimo e 107 de atividades de trabalho 

analítico e assessoria técnica em “Desenvolvimento da Primeira Infância”, o que demonstra a 

ampliação da área de atuação e a integração dos setores envolvidos.  

          O quinto parágrafo destaca a proposta do Banco sintetizada em 25 intervenções-chave 

para crianças pequenas e suas respectivas famílias. Parece-nos importante resgatar, neste 

ponto, que o Banco, nos documentos e publicações estudadas até este momento, refere-se aos 

programas multissetoriais envolvendo os setores de educação, saúde e nutrição. Neste 

documento, incorpora os termos referentes às áreas de água, saneamento e proteção social – o 

que inclui proteção à criança e assistência social. Optamos pelo termo “incorpora”, pois o 

Banco apresenta propostas relacionadas a estas áreas nos seus documentos e publicações, mas 

não cita os termos claramente no seu discurso. No tocante ao sexto parágrafo, este elenca 

quatro princípios para ajudar os países a elaborarem e implementarem estratégias de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”. 

          Outro motivo de citarmos o Prefácio da obra Intensificando o desenvolvimento da 

primeira infância: investindo na primeira infância com grandes retornos (DENBOBA et al., 

2014a) foi destacar os termos presentes em documentos e publicações anteriormente citados e 

neste que retratam as proposições do Banco, entre eles “investimento em capital humano”, 

“famílias possam fazer para prosperar e ajudar todas as crianças a ter uma vida produtiva”, 

“os investimentos do Banco Mundial em operações DPI de doações e empréstimos”, “trabalho 

analítico e de desenvolvimento de capacidades relacionados com DPI”, “priorizar as políticas 

e programas de DPI em suas estratégias de desenvolvimento nacional”, “elaborar e 

implementar estratégias bem sucedidas de DPI” e “monitorar, avaliar e ampliar intervenções 

bem sucedidas”. 

          Cabe ainda mencionar que outros termos são citados várias vezes no Prefácio 

(DENBOBA et al., 2014a), reforçando o papel do documento em relação aos seus 

destinatários: “convencer os políticos e os profissionais”, “um guia simples para políticos e 

profissionais” e “venha a ser uma referência valiosa para os políticos e os profissionais de 

nossos países clientes”. É interessante atentarmos que, enquanto a publicação Como investir 



192 
 

na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e a preparação de projetos de 

desenvolvimento da primeira infância (NAUDEAU et al., 2011) foi um Guia extenso com 

aproximadamente 306 páginas, este é realmente um guia sintético com apenas 24 páginas, 

ambos destinados ao mesmo público: governos, formuladores de políticas, parceiros de 

desenvolvimento, profissionais e sociedade civil.   

          Além destes motivos, o Banco apresenta sua proposta de intervenções e serviços 

integrados como essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças que vivem em 

países de baixa e média rendas, destacando como justificativas termos do campo econômico, 

entre os quais: “investimento”, “investimento na primeira infância”, “a coisa inteligente a ser 

feita do ponto de vista econômico”, “retornos mais elevados”, “forte evidência do impacto 

positivo”, “reduzir custos” (DENBOBA et al., 2014a).  

          Prosseguindo o estudo do documento, o capítulo inicial intitulado Intensificar o 

desenvolvimento da primeira infância: investir na primeira infância visando grandes retornos 

– nome similar ao título da publicação –, apresenta as justificativas para tal. 

 

O investimento na primeira infância é um dos melhores investimentos que os países 

podem fazer. Os primeiros anos de uma criança apresentam uma janela única de 

oportunidade para abordar a desigualdade, quebrar o ciclo da pobreza e melhorar 

uma ampla gama de resultados mais tarde na vida.  Uma recente pesquisa do cérebro 

sugere a necessidade de abordagens holísticas para a aprendizagem, crescimento e 

desenvolvimento, reconhecendo que o bem-estar físico e intelectual de crianças 

pequenas, bem como seu desenvolvimento socioemocional e cognitivo, está 

interrelacionado. Para aproveitar completamente futuras oportunidades na vida e 

tornarem-se membros produtivos da sociedade, as crianças, até o final da primeira 

infância, devem ser: saudáveis e bem nutridas; devidamente apegadas a seus 

cuidadores; capazes de interagir positivamente com suas famílias, professores e 

colegas; capazes de se comunicar em sua língua nativa; e prontas para aprender no 

ensino primário (DENBOBA et al., 2014a, p. 1).  

 

          Enquanto no primeiro parágrafo do texto a publicação destaca as justificativas baseadas 

nas necessidades de uma abordagem holística para a aprendizagem, crescimento e 

desenvolvimento, no segundo parágrafo são reforçadas as justificativas econômicas, realçando 

as estratégias do Banco, como metas, programas, serviços, tendências negativas, qualidade 

ideal, produtividade, riqueza de recursos, taxas de retorno, modelos rentáveis e escaláveis. 

 
Falhas no início do desenvolvimento infantil comprometem a capacidade da criança 

para atingir essas metas importantes e alcançar seu pleno desenvolvimento na vida. 

Intervenções nos primeiros anos têm o potencial de compensar as tendências 

negativas e fornecer às crianças mais oportunidades de uma qualidade ideal de 

aprendizagem, crescimento físico e saúde, e consequentemente aumentar sua 

produtividade ao longo da vida. Novas evidências biológicas e sociais oferecem uma 

riqueza de recursos com estratégias inovadoras que promovem o desenvolvimento e 

crescimento ideal da criança. Programas que agregam serviços (tais como nutrição e 

estimulação psicossocial) podem ter efeitos e taxas de retorno extremamente 

benéficos. Infelizmente, a maioria dos países deixa a desejar em sua prestação de 
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serviços essenciais para as crianças e suas famílias. O desafio é desenvolver modelos 

rentáveis e escaláveis para prestar estes serviços em países de baixa e média renda 

(DENBOBA et al., 2014a, p. 1).  

 

          A publicação (DENBOBA et al., 2014a) esclarece o conceito adotado de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”, que se refere “ao crescimento e desenvolvimento 

inicial da criança desde a gravidez de uma mulher até o ingresso da criança à escola primária” 

(p. 1), com intervenções integradas que incluem serviços para gestantes, lactantes, crianças 

menores de seis anos de idade e suas respectivas famílias, em uma abordagem multissetorial 

envolvendo saúde, necessidades nutricionais, socioemocionais, cognitivas e linguísticas, 

apresentado na Introdução da tese e no capítulo1.  

          Apesar das afirmativas elencadas no documento acerca da importância do investimento 

em “desenvolvimento da primeira infância”, por constituir a “base para a aprendizagem 

futura, boa saúde e bem-estar, bem como a capacidade da criança para trabalhar bem como os 

demais na vida adulta” e da existência de um consenso emergente a respeito, deparamo-nos 

com o questionamento citado: “por que os países deixam a desejar em seus investimentos no 

DPI?” (DENBOBA et al., 2014a, p. 1).  Para responder a questão, o documento apresenta 

algumas justificativas significativas, entre as quais estão as restrições orçamentárias dos 

países, a falta de conhecimento acerca dos benefícios e de como formular políticas de sucesso 

e a complexidade do investimento multissetorial no “Desenvolvimento da Primeira Infância”. 

          No tocante à falta de conhecimento acerca dos benefícios e de como formular políticas, 

convém sublinhar, contudo, que o próprio texto cita como fonte de pesquisa destinada aos 

políticos e profissionais as publicações do Banco Mundial, respectivamente: Como investir na 

primeira infância: um guia para a discussão de políticas e a preparação de projetos de 

desenvolvimento da primeira infância (NAUDEAU et al., 2011), estudada anteriormente; e a 

estrutura STEP (Skills Toward Employment and Productivity/Qualificações visando Emprego 

e Produtividade, 2010), a partir do qual foi elaborado a obra em estudo.  

           Ademais, cabe ressaltar, que além das publicações citadas, neste estudo investigativo 

pesquisamos 22 obras, das quais seis são Documentos Setoriais de Educação e 16 são 

referentes ao “Desenvolvimento da Primeira Infância”, o que, possivelmente, retrate apenas 

uma parcela do repertório documental produzido pelo Banco Mundial e disponibilizado para 

os formuladores de políticas, conforme podemos observar nas referências das respectivas 

obras estudadas.  

          O documento (DENBOBA et al., 2014a) cita, da mesma forma, termos como “um 

crescente acervo de trabalhos da literatura”, “revisão de evidências científicas e experiências 
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práticas”, “ampla e extensa literatura existente sobre este tema”. Entretanto, não disponibiliza 

a referida literatura, apenas apresenta as referências das publicações citadas ao longo do 

documento, somando um total de 87 referências. É oportuno notar que várias destas 

referências são citadas em outros documentos e publicações do Banco Mundial (1995b, 1996, 

1998, 1999, 2000a, 2001, 2011a, 2011c).  

          Ainda no que diz respeito à justificativa da falta de conhecimento dos países em relação 

a como formular políticas, cabe reafirmar que o Banco Mundial apoia a preparação e 

aprovação dos projetos de empréstimos, oferecendo assistência técnica e financeira desde o 

início do processo aos países clientes, de acordo com suas políticas, prioridades e estratégias. 

Neste contexto, a aprovação de empréstimo do Banco segue o Ciclo de Projetos de 

responsabilidade conjunta do Banco Mundial (2003a, 2008b) e do país mutuário, com 

exceção da fase de Avaliação do Projeto responsabilidade exclusiva do Banco.  

          Partindo das justificativas iniciais, o documento fornece “uma introdução acessível para 

intervenções e serviços integrados que podem ajudar os decisores políticos e profissionais a 

pensarem sobre como investir efetivamente no DPI” (DENBOBA et al.,  2014a, p. 2). A 

proposta das 25 intervenções-chave multissetoriais, envolvendo as áreas da nutrição, saúde, 

água, saneamento, educação e proteção social, que podem ser executadas por meio de cinco 

pacotes integrados abrangendo as diferentes fases da vida da criança, desde a gestação aos 

seis anos de idade, está sintetizada no quadro elaborado pelo Banco Mundial, citado na obra 

em estudo, retratado na Figura 08.   
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Figura 08: 25 Intervenções-chave para crianças pequenas e famílias. 

 

 
 

Fonte: DENBOBA, Amina D. et al.. Intensificando o desenvolvimento da primeira infância: investindo na 

primeira infância com grandes retornos. Washington, D.C.: Banco Mundial, São Paulo: Fundação Maria 

Cecília Souto Vidigal, 2014. p. 3. 

 

          É oportuno registrar que os cinco pacotes integrados abrangendo as 25 intervenções-

chave referem-se aos Pontos de entrada estratégicos de investimento em políticas de  

“Desenvolvimento da Primeira Infância” propostos pelo Banco Mundial. Podemos observar 

que algumas destas intervenções foram propostas também nas diversas fontes documentais 

apresentadas neste estudo (BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 1996, 1998, 2000a, 

2005a, 2011a; NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 1996, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 

2010). 

          Visando melhor sistematizar a série de informações a serem doravante referidas, 

organizamos a apresentação segundo o documento (DENBOBA et al., 2014a, p. 4-12), 
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complementando as orientações presentes na Figura 08. Todos os textos grifados em itálico 

são citações diretas do documento presentes nas páginas de quatro a doze. 

1. Pacote apoio à família: do nascimento aos seis anos de idade. 

Principais ganhos: maior aproveitamento no desenvolvimento físico, socioemocional 

e cognitivo. 

Apoio parental para famílias em situação vulnerável. 

1. Educação materna sobre educação em desenvolvimento na primeira infância, a qual 

pode ter uma influência sobre seus futuros filhos; 

2. Planejamento familiar e espaçamento permite aos pais prever o número desejado de 

filhos, o espaçamento e sincronismo de seus nascimentos, influenciando a saúde, o 

bem-estar da gestante, bem como o resultado da gravidez; 

3. Educação sobre estimulação precoce, crescimento e desenvolvimento por meio de 

visitas domiciliares, redes sociais de apoio e campanhas de educação da comunidade 

podem ser uma estratégia para alcançar os pais e cuidadores com mensagens sobre 

educação e segurança das crianças; 

4. Programas de transferência de assistência social por meio de transferências 

condicionais de dinheiro, programas de rede de segurança combinando assistência em 

dinheiro ou comida com capacitação para os pais nas áreas de saúde, nutrição e 

educação;  

5. Prevenção e tratamento de depressão parental durante a gravidez e nos primeiros 

anos da parentalidade; 

6. Licença parental e puericultura adequada; 

7. Serviços de proteção à criança por meio de reações de apoio parentais, rotinas 

familiares positivas e aplicação da lei e sistemas judiciais. 

Saúde, nutrição e saneamento para as famílias. 

8. Acesso aos cuidados de saúde; 

9. Micronutrientes: suplementação e fortificação com vitaminas como A, iodo, ferro e 

zinco; 

10. Acesso à água potável; 

11. Saneamento adequado; 

            12. Lavagem das mãos pode reduzir a incidência de diarreia. 

2. Pacote gravidez: da concepção ao nascimento.   

Ganhos principais: a prevenção da mortalidade materna e neonatal, risco reduzido de 

anemia e de baixo peso ao nascer. 
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13. Atendimento pré-natal diminui o risco de morte materna e neonatal; 

14. Suplementos de ferro e ácido fólico para gestantes, contribuindo na redução da 

anemia e no risco de bebês com baixo peso; 

15. Aconselhamento de dietas adequadas para mulheres grávidas reduz o risco de 

bebês com baixo peso ao nascer e de natimortos. 

3. Pacote nascimento: do nascimento aos 6 meses de idade. 

Ganhos principais: prevenção de morbidade e mortalidade infantil, e mortalidade 

materna. 

16. Atendimento especializado durante o parto assistido com profissionais de saúde 

qualificados, em instalações obstétricas equipadas com recursos de atendimento e 

emergência; 

17. Registro de nascimento é imprescindível para que as crianças obtenham uma 

certidão de nascimento, protegendo seu direito à identidade e acesso a serviços de 

cuidados de saúde, educação, assistência social, proteção social e oportunidades ao 

longo da vida; 

18. Aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses contribui para melhorar a 

sobrevivência infantil, a saúde da criança e o seu desenvolvimento por meio de ricos 

insumos nutricionais e da interação socioemocional positiva entre mãe e filho. 

4. Pacote saúde e desenvolvimento infantil: do nascimento aos 5-6 anos. 

Principais ganhos: prevenção da mortalidade infantil, redução do risco de problemas 

de crescimento e anemia, melhor desenvolvimento cognitivo. 

19. Imunizações começando no nascimento contribuem significativamente na redução 

da morbidade e mortalidade infantil; 

20. Dieta adequada, nutritiva e segura após os seis meses de amamentação exclusiva; 

21. Suplementação terapêutica de zinco pode contribuir para reduzir as mortes por 

diarreia; 

22. Prevenção, tratamento e gestão comunitária da desnutrição aguda com a inclusão 

de alimentação complementar e terapêutica, com alimentos fortificados com 

micronutrientes e/ou tonificados; atendimento com internação e/ou ambulatorial e 

programa de educação comunitária; 

23. Desparasitação apresenta efeitos benéficos para a saúde, nutrição, 

desenvolvimento e a educação infantil. 

5. Pacote pré-escola: três a seis anos de idade. 

Principais ganhos: aprendizado precoce. 
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24. Educação pré-primária de qualidade possibilita evitar o baixo desempenho 

acadêmico, a repetição de séries e o abandono da escola, bem como, a redução da 

necessidade de educação corretiva ou medidas de reabilitação posteriores e melhora a 

prosperidade durante a vida adulta; 

25. Continuidade para o primário baseado no desenvolvimento de habilidades de 

preparo para a escola como saúde física, bem-estar, competência social, maturidade 

emocional, desenvolvimento cognitivo e de linguagem, habilidade de comunicação e 

conhecimentos gerais.  

          Diante das afirmações presentes na publicação em estudo (DENBOBA et al., 2014a), 

observa-se, de acordo com a visão do Banco Mundial, a relevância de implementar os cinco 

pacotes integrados e as 25 intervenções, os quais demandam a contribuição de diversos 

setores, entre eles nutrição, saúde e higiene, educação, proteção infantil, proteção social e 

redução da pobreza, numa abordagem holística. 

 

O desenvolvimento da primeira infância é um processo multidimensional e 

sequencial, onde o progresso em uma área age como catalisador para o 

desenvolvimento das outras. Embora o desenvolvimento nas quatro áreas 

interrrelacionadas de desenvolvimento físico, cognitivo, sócio-emocional e 

linguístico seja cumulativo durante a primeira infância, algumas intervenções são 

críticas durante subperíodos de idade específicos ou janelas de oportunidade 

(DENBOBA et al., 2014a, p. 12).  

 

          A proposta do Banco Mundial apresentada por Denboba et al. novamente excluiu as 

crianças menores de três anos de idade do atendimento em Programas baseados em Centros 

de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão escolar. Cabe assinalar que, 

na Figura 08 os programas de “primeira infância” e pré-escola iniciam a partir dos 24 meses, 

mas no texto e na Figura 09, abrange o período de três a seis anos de idade (DENBOBA et al., 

2014a, p. 11). 

          A Figura 09 sintetiza os cinco pacotes de intervenções e serviços essenciais a serem 

oferecidos às crianças pequenas em suas diferentes fases de aprendizagem, crescimento e 

desenvolvimento e as suas famílias.   
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Figura 09: Cinco pacotes de intervenções essenciais para crianças pequenas e famílias 

 

 

Fonte:  DENBOBA, Amina D. et al.. Intensificando o desenvolvimento da primeira infância: investindo      

na primeira infância com grandes retornos. Washington, D.C.: Banco Mundial, São Paulo: Fundação 

Maria Cecília Souto Vidigal, 2014a.  p. 13. 

 

          O presente documento Intensificando o desenvolvimento da primeira infância: 

investindo na primeira infância com grandes retornos (DENBOBA et al., 2014a, p. 14-19) 

tem foco nos quatro princípios-chave que podem contribuir com os países para 

desenvolverem e implementarem  políticas e programas de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância”. 

. Princípio 1: Conduzir um diagnóstico de Desenvolvimento da Primeira Infância e 

estabelecer uma estratégia abrangente. Para tal, o Banco Mundial desenvolveu uma 

ferramenta de diagnóstico de políticas, o SABER-ECD, conforme citado 

anteriormente (BANCO MUNDIAL, 2011a).                                                            

 

A Abordagem de Sistemas para Melhores Resultados na Educação (SABER) foi 

lançada a fim de ajudar os países a examinar suas políticas de educação de forma 

sistemática. Uma das áreas desta iniciativa é o SABER-Desenvolvimento da 

Primeira Infância (SABER-ECD), elaborada para apresentar aos países uma 

avaliação holística e multissetorial dos programas e políticas que afetam o 

desenvolvimento das crianças pequenas. O SABER-ECD define três objetivos de 
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políticas principais: Estabelecer um Ambiente Facilitador, Implementação Ampla e 

Monitoramento e Garantia de Qualidade. Para cada objetivo das políticas, com base 

nas evidências das avaliações de efeitos e um exercício de benchmark dos sistemas 

de melhor desempenho, é apresentado um conjunto de eixos de políticas sobre os 

quais os decisores podem agir a fim de fortalecer o DPI. Estes objetivos e eixos de 

políticas abordam a gama de questões que geralmente restringem os resultados de 

DPI e formam um pacote coerente que todos os países devem abordar para melhorar 

os resultados e serviços de DPI. Desde que o SABER-ECD foi lançado, em 2010, 

mais de 35 países participaram da iniciativa. O SABER-ECD permitiu aos 

funcionários do Banco e políticos em cada um destes países revisar seus respectivos 

sistemas de DPI através de uma lente comparativa, e discernir opções de políticas 

para fortalecer o DPI nos níveis nacional e subnacional. Em alguns casos, a análise 

do SABER-ECD levou a novos investimentos governamentais e do Banco no 

sistema de DPI do país (DENBOBA et al., 2014a, p. 14; grifo dos autores). 

 

          Partindo dos resultados levantados no diagnóstico e considerando os custos e o 

financiamento, três aspectos devem ser relevados pelos países em relação às intervenções:  

. Início precoce nos primeiros 1000 dias de vida, que são cruciais e vitalícios na 

aprendizagem, crescimento e desenvolvimento infantil. 

. Abordar fatores de risco para o baixo crescimento e desenvolvimento, entre os quais: 

prejuízo ao crescimento e degenerescência, estimulação cognitiva inadequada, 

deficiência de iodo, anemia por deficiência de ferro, malária, restrição de crescimento 

intrauterina, exposição a chumbo, depressão materna e exposição à violência. 

. Enfocar os mais vulneráveis, priorizando, por exemplo, as crianças de crescimento 

prejudicado e as que enfrentam maiores riscos de desenvolvimento cognitivo atrasado.  

. Princípio 2: Coordenar e implementar amplamente, envolvendo vários ministérios 

e agências, mantendo uma coordenação horizontal entre os setores e vertical entre o 

governo central e as autoridades locais, numa abordagem contextualizada e específica, 

de acordo com os arranjos institucionais existentes no país. 

 

Existe uma ampla faixa de pontos de entrada para influenciar o desenvolvimento de 

crianças pequenas. As políticas e os programas de vários setores e áreas afetam os 

resultados de primeira infância quanto à nutrição, saúde e higiene, educação, 

proteção à criança, proteção social e redução da pobreza. Essas políticas e 

programas podem ser destinados à mulheres grávidas, à criança beneficiada, ao 

cuidador ou à família como um todo. Vários parceiros e provedores de serviços 

estão envolvidos para proporcionar as 25 intervenções chave listadas na Seção I. 

Além disto, as intervenções na primeira infância podem ocorrer em diversos 

ambientes, inclusive: o lar, a pré-escola ou creche, o posto de saúde ou o centro 

comunitário. 

Embora cada país possa ter sua própria abordagem multissetorial e estabelecer 

arranjos institucionais e mecanismos de coordenação, é importante identificar 

estrategicamente ponto de entrada na entrega de serviços existentes para abordar as 

necessidades de desenvolvimento de crianças pequenas com sinergia. Geralmente, as 

crianças pequenas podem ser abordadas através de diferentes canais e, dependendo 

do contexto e da faixa etária, as intervenções de DPI podem ser oferecidas em uma 

diversidade de ambientes: programas baseados em creche na maioria se concentram 

em crianças com 4 e 5 anos (logo antes de sua entrada na escola primária) e podem 

ser oferecidas em salas de aula, centros comunitários, estabelecimentos religiosos, 

lares privados e mesmo sob uma árvore. Intervenções DPI baseadas no lar se 
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concentram em serviços para mães e crianças pequenas a fim de promover 

mudanças de comportamento na saúde, nutrição e criação de filhos em um ambiente 

doméstico. Campanhas de comunicação visando famílias com crianças pequenas 

também podem ser uma estratégia eficiente para influenciar mudanças de 

comportamento de pais e cuidadores, para melhorar o crescimento e o 

desenvolvimento das crianças (DENBOBA et al., 2014a, p. 15).    

 

. Princípio 3: Serviços integrados para alcançar sinergias e redução de custos, os 

quais possibilitam uma melhor relação custo-benefício e uma taxa de retorno mais alta 

do que o investimento em crianças mais velhas e adultos.  

. Princípio 4: Monitorar, avaliar e ampliar as intervenções bem sucedidas 

baseado em sistemas de monitoramento e avaliação, os quais proporcionam 

informações significativas para os formuladores de políticas e gestores de programas 

contribuindo no processo de análise, avaliação, ajuste e adaptação de projetos, 

programas e políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”. Neste contexto, o 

Banco Mundial desenvolveu um fundo de avaliação de impacto.  

 

O Fundo de Avaliação Estratégica de Impacto do Banco Mundial (SIEF), lançado 

com financiamento do Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino 

Unido, investe na avaliação de impacto de programas inovadores de 

desenvolvimento humano, e trabalha com os governos para usar os resultados para a 

elaboração de políticas mais eficazes. O fundo concentra-se em quatro áreas críticas 

para o desenvolvimento humano saudável, incluindo programas de desenvolvimento 

da primeira infância que afetam o estado nutricional e desenvolvimento cognitivo, 

físico e socioemocional de crianças de 0-2 em países de baixa renda (DENBOBA et 

al., 2014a, p.19).   

 

          Dessa forma, percebe-se que o documento em estudo Intensificando o desenvolvimento 

da primeira infância: investindo na primeira infância com grandes retornos, apresenta uma 

estrutura sintética que possibilita aos decisores políticos e profissionais pensar a respeito do 

investimento em “Desenvolvimento da Primeira Infância”, “fornecendo-lhes um conjunto de 

mensagens simples, mas poderosas, para que todas as crianças pequenas venham a alcançar 

seu pleno potencial e tenham a chance de viver vidas saudáveis e produtivas” (DENBOBA et 

al., 2014a, p. 2). 

          É importante assinalar que esta publicação (DENBOBA et al., 2014a) dialoga com as 

fontes documentais apresentadas neste item (BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 1998, 

2000a, 2005a, 2011a; NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 

2010) e com os Pontos de entrada estratégicos de investimento em políticas de  

Desenvolvimento da Primeira Infância presentes nos mesmos.  

          No processo de pesquisa, estudo, análise e elaboração da tese de doutoramento, 

observamos que o Banco Mundial, nos seus 72 anos de atuação internacional, desempenha um 
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papel relevante na reunião, síntese e socialização do conhecimento sobre temas referentes ao 

desenvolvimento como produtor e veiculador de ideias, formulador de políticas, ator social,  

além de financiar projetos e prestar assistência econômica, setorial e técnica por meio de 

trabalho analítico e de aconselhamento sobre técnicas e políticas aos países membros com o 

objetivo de reordenamento político, organizacional  institucional destes. 

          Diante do repertório documental e bibliográfico elaborado e/ou referendado pelo Banco 

Mundial nas últimas décadas, consideramos pertinente atentarmos que a institucionalização da 

sua pauta de políticas e das suas ideias econômicas veiculadas a serviço da expansão do 

capital, composto de arranjos, correlações de força e de tensões, abrange as suas diversas 

áreas de atuação e influência, suas redes temáticas e setores, classificadas em Rede de 

Desenvolvimento dos Setores Financeiro e Privado, Rede de Desenvolvimento Humano, Rede 

de Redução da Pobreza e Manejo Econômico e Políticas de Operação e Serviços de País. Vale 

assinalar também, que as redes temáticas e setores dialogam com as unidades presentes nas 

seis regiões do mundo, nas quais o Banco Mundial desenvolve projetos nos países membros: 

África; Leste Asiático e Pacífico; Europa e Ásia Central; América Latina e Caribe; Oriente 

Médio e Norte da África; e Sul da Ásia. 

          No tocante a Rede de Desenvolvimento Humano, que engloba os setores de educação, 

saúde, nutrição, população e proteção social, sendo uma de suas iniciativas as políticas 

referentes à educação, cuidado e desenvolvimento das crianças menores de sete anos de idade 

e suas respectivas famílias, observamos que desde seu Documento Setorial de Educação de 

1974 vem construindo um plano diretor para o que denominou de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância”, respaldado no Marco Conceitual baseado nos domínios do 

desenvolvimento da criança (físico, linguístico, cognitivo e socioemocional) e nas janelas de 

oportunidades para a intervenção na “primeira infância”.  

          Ademais, apresenta em seus documentos, nos eventos e nas publicações (BANCO 

MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 1996, 2000a, 2005a, 2011a; DENBOBA et al., 2014a; 

NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010) suas proposições 

de políticas multissetoriais e integradas para a efetivação das suas propostas nos países em 

desenvolvimento, focando especialmente, os programas baseados nos Pontos de entrada 

estratégicos de investimento em políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância: 

Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na 

prontidão escolar; Programas domiciliares baseados na mudança de comportamento em 

relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais; Campanhas de comunicação/mídia 
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destinadas a família com crianças pequenas sobre saúde infantil, nutrição e desenvolvimento 

global; e, Transferência Condicionada de Renda para famílias com crianças pequenas.  

          Suas proposições políticas, econômicas e técnicas são reafirmadas no último 

Documento Setorial de Educação (2011a), intitulado Aprendizagem para todos: investir nos 

conhecimentos e competências das pessoas para promover o desenvolvimento, Estratégia 

2020 para a educação do Grupo Banco Mundial que tem como objetivo ajudar todos os 

países a alcançarem as metas de educação elencadas nos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio e reafirmadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A nova estratégia 

centra-se na aprendizagem para todos, baseado em três pilares: investir antecipadamente, 

investir de forma inteligente e investir para que todos aprendam para além da escolarização, 

desde a primeira infância até ao mercado de trabalho, sendo que para alcançar este objetivo o 

Banco Mundial propõe no documento promover reformas nos sistemas de educação dos 

países membros, criando uma base global de conhecimento para influenciar, persuadir e 

liderar as reformas propostas.   

          Cabe ainda reafirmar, no âmbito da influência e da institucionalização das pautas de 

políticas e das ideias, a afirmativa de Shiroma, Moraes e Evangelista (2004) que as 

recomendações do Banco Mundial estão sinalizadas há anos – no setor educacional desde 

1970 e no campo das políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” desde 1974 – , são 

cuidadosamente planejadas, repetidas em uníssomo e à exaustão, articuladas as reformas 

educacionais, contribuindo para a manutenção do paradigma neoliberal, .  

          Neste contexto, ao viverciarmos o processo de pesquisa, estudo e análise do repertório 

documental e bibliográfico elaborado e/ou referendado pelo Banco Mundial, especificamente, 

as orientações referentes às políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, retomamos 

algumas obras da literatura infantil, entre elas, o livro Pedro e Tina (uma amizade muito 

especial) escrita por Stephen Michael King (1999):  

 

PEDRO E TINA  

(UMA AMIZADE MUITO ESPECIAL) 

 

Cada vez que Pedro tentava desenhar uma linha reta... 

ela saía toda torta. 

Quando todos à sua volta olhavam para cima... 

Pedro olhava para baixo. 

Se ele achava que ia fazer um dia lindo ensolarado... 

chovia. Splish, Slpesh, Splush. 

Um dia, de manhã bem cedo, quando estava andando de costas contra o vento, 

Pedro deu um encontrão em Tina. 

Tina fazia tudo certinho. 

Ela nunca amarrava errado os cordões de seus sapatos 

nem virava o pão com manteiga para baixo. 
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Ela sempre se lembrava do guarda-chuva 

e sabia muito bem escrever seu nome. 

Pedro ficava encantado com tudo que Tina fazia. 

Então, Tina mostrou-lhe a diferença entre direito e esquerdo, 

entre a frente e as costas, 

e que o céu era em cima e o chão era embaixo. 

Um dia, eles resolveram construir uma casa na árvore. 

Tina fez um desenho para que a casa ficasse bem firme em cima da árvore. 

Pedro juntou uma porção de coisas para enfeitar a casa.  

Eles acharam muito engraçado. 

Bem no fundo, Tina gostaria que tudo que ela fizesse não fosse tão perfeito. 

Então Pedro lhe arranjou um casaco e um chapéu que não combinavam. 

Depois, ensinou Tina a andar de costas e a dar cambalhotas. 

Eles rolaram morro abaixo... 

e juntos aprenderam a voar.  

Pedro e Tina são amigos inseparáveis... 

até debaixo d’água, 

e para sempre.  

                                                           STEPHEN MICHAEL KING (1999) 

 

 

 

          A história infantil Pedro e Tina narra a relação de uma amizade muito especial que 

envolve momentos significativos de interação social, em um processo de ensino, 

aprendizagem e desenvolvimento dos amigos. Em um dia, de manhã bem cedo, quando Pedro 

estava andando de costas contra o vento, ele deu um encontrão em Tina. E nem imaginava 

que deste encontro novas descobertas e mudanças aconteceriam, nascendo uma amizade 

inseparável, “até debaixo d’água e para sempre”. 

         A narrativa de Stephen Michael King (1999) nos possibilita imaginar que as interações 

sociais entre Pedro e Tina ocorrem em diversos espaços sociais e culturais, tanto formais – 

como a instituição educativa –, como informais.   

          Os momentos lúdicos vivenciados por Pedro e Tina nos reportam aos estudos de 

Barbosa (1997, 1998, 2007), que discutem o papel da educação no contexto escolar, e que 

pode ser ampliado para além da escola, para além das proposições do Banco Mundial para as 

crianças menores de sete anos de idade e para além do capital.  

 

A educação constitui-se em uma prática social, historicamente construída, para 

transmitir e divulgar certas formas de atividade e conhecimentos formulados a 

partir da interação que se estabelece entre homens e destes com o mundo sócio-

material. Porém, além da necessidade de transmissão e reprodução de saberes, a 

educação abrange também a invenção de novos conhecimentos e a transformação 

dos conteúdos e práticas culturais nas mais variadas situações educativas 

(BARBOSA, 1997, p. 8). 

 

          Barbosa (1998) afirma que uma escola de orientação dialética deve voltar-se para a 

educação multifacética dos educandos, integrando-os à vida social, às problemáticas da 
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ciência, da técnica e da arte, desenvolvendo os aspectos físico, afetivo, intelectual, estético e 

técnico simultaneamente. 

 

Assim, além de socializar conhecimentos historicamente produzidos e acumulados e 

aperfeiçoar habilidades, cabe à escola [e a instituição de Educação Infantil] ensinar 

as crianças a compartilharem ativamente (não sem contradições e tensões) dos 

diversos valores sociais (culturais e de classe), trocarem informações e 

conhecimentos, vivenciarem papeis e estabelecerem práticas criativas e construtivas 

da sociedade contemporânea, servindo à inauguração de novas formas de mediação 

(BARBOSA, 1998, p. 108). 

 

          Diante da história Pedro e Tina (uma amizade muito especial) e das afirmações de 

Barbosa (1997, 1998, 2007), observamos que os momentos vivenciados pelos dois amigos 

transbordam afeição, reciprocidade, valores sociais, conhecimentos, habilidades, ideias, 

representações, posturas sociais, concepções de mundo, trocas, descobertas... 

          Nesta perspectiva, Barbosa (2007) chama nossa atenção para os aspectos que envolvem 

o processo educativo:         

 

É fundamental observarmos, por outro lado, que a educação científica escolar não se 

resume nos aspectos intelectuais. No decorrer do processo de ensino ocorre o 

desenvolvimento das possibilidades afetivas, das faculdades cognoscitivas da 

criança (do adolescente e do adulto) e da formação das suas ideias, representações, 

concepções do mundo e de suas posturas sociais. Esses aspectos foram abordados de 

modo claro por Vygotsky, Wallon e Ganelin. Com base nas discussões destes 

autores e nos resultados de nossos estudos, podemos afirmar que uma concepção de 

educação que pretenda respeitar a totalidade da personalidade e a integridade dos 

processos de desenvolvimento deve orientar-se tanto para os aspectos emocional e 

intelectual, quanto para o desenvolvimento da capacidade de autonomia, implicando 

numa discussão sobre assimilação consciente (BARBOSA, 2007, p. 24-25). 

 

          Na história narrada por King (1999) notamos que Pedro interage com Tina, aprende 

com ela, estabelece uma série de relações, apropria-se de novos conhecimentos, expressa sua 

afetividade, suas preferências, sua criatividade. O mesmo ocorre com Tina. Um aprende com 

o outro, num processo contínuo de interação social, o que possibilitou que eles “juntos 

aprenderam a voar”. Concordamos com Barbosa (2007) ao ressaltar que: 

 

A escola [e a instituição de Educação Infantil], que é um meio rico e diversificado, 

oferece à criança a oportunidade de convivência com seus contemporâneos (crianças 

da mesma idade e mais velhas) e adultos de diferentes status. Neste ambiente, a 

criança estabelece uma série de relações e além de expressar sua afetividade, suas 

preferências e aprender a ser solidária, é estimulada no seu desenvolvimento moral, 

material e intelectual, utilizando-se da linguagem para interiorizar esses elementos 

experienciais e, outrossim, podendo fazer uso dela para criar e contestar 

(BARBOSA, 2007, p. 24).  

 

          E acrescentamos que além da escola, a família, a sociedade, a instituição de Educação 

Infantil, os espaços culturais, científicos e sociais, entre outros, também possibilitam à criança 



206 
 

a convivência, a aprendizagem, a apropriação de novos conhecimentos e o desenvolvimento 

moral, material e intelectual, por conseguinte, o ideal seria “conseguir tecer redes com todos 

os fios de ensinantes e aprendentes e fazer pesca abundante de conhecimentos” (BARBOSA, 

1997, p. 118).  

         Podemos observar que as proposições do Banco Mundial referentes proposições de 

políticas multissetoriais e integradas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” presentes em 

seus documentos, nos eventos e nas publicações (BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 

1996, 2000a, 2005a, 2011a; DENBOBA et al., 2014a; NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 

2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010) não contemplam  uma instituição educativa para as 

crianças menores de sete anos de idade de orientação dialética voltada para a educação 

multifacética dos educandos, de acordo com os estudos de Barbosa (1997, 1998, 2007).  

           No próximo capítulo analisamos os quatro eixos temáticos referentes aos Pontos de 

entrada estratégicos de investimento em políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância 

proposto pelo Banco Mundial e como estes têm se configurado no Brasil, a partir dos anos 

1990, retratando da ação da Organização Internacional à materialização de marcos 

regulatórios. 
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CAPÍTULO 3 

PONTOS DE ENTRADA ESTRATÉGICOS DE INVESTIMENTO EM POLÍTICAS 

DE DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA:                                 

POLÍTICAS PARA AÇÃO DO BANCO MUNDIAL NO BRASIL 

 

 

A doutrina materialista que pretende que os homens sejam produtos 

das circunstâncias e da educação, e que, consequentemente, homens 

transformados sejam produtos de outras circunstâncias e de educação 

modificada, esquece que são precisamente os homens que 

transformam as circunstâncias e que o próprio educador precisa ser 

educado. É por isso que ela tende inevitávelmente a dividir a 

sociedade em duas partes, uma das quais está acima da sociedade 

[...].  

A coincidência da mudança das circustâncias e da atividade humana 

ou automudança só pode ser considerada e compreendida 

racionalmente como práxis revolucionária.   

                                                    Karl Marx e Friedrich Engels (2002) 

   

 

            No processo de pesquisa, estudo, análise e elaboração da tese, observamos que o 

Banco Mundial, além do financiamento de projetos e da assistência técnica, desempenha um 

papel relevante na reunião, síntese e socialização do conhecimento sobre temas referentes ao 

desenvolvimento que abrangem sua extensa área de atuação internacional.  

          Diante do repertório documental e bibliográfico elaborado e/ou referendado pelo Banco 

Mundial, consideramos importante atentarmos que a institucionalização da sua pauta de 

políticas e das suas ideias econômicas veiculadas a serviço da expansão do capital, composto 

de arranjos, correlações de força e de tensões, abrange as suas diversas áreas de atuação e 

influência, suas redes temáticas e setores, entre elas a Rede de Desenvolvimento Humano, que 

engloba os setores de educação, saúde, nutrição, população e proteção social, sendo uma de 

suas iniciativas as políticas referentes à educação, cuidado e desenvolvimento das crianças 

menores de sete anos de idade e suas respectivas famílias.  

          Assim, percebemos que desde seu Documento Setorial de Educação de 1974 vem 

construindo um plano diretor para o que denominou de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância”. Neste caso, apresenta em seus documentos, nos eventos e nas publicações 

(BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 1996, 2000a, 2005a, 2011a; DENBOBA et al., 

2014a; NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010) suas 
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proposições de políticas multissetoriais e integradas para a efetivação das suas propostas nos 

países em desenvolvimento, inclusive no Brasil.  

          Inicialmente, neste capítulo, no item intitulado Pontos de entrada estratégicos de 

investimento em políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância, analisamos criticamente 

os quatro eixos temáticos definidos a partir do estudo das fontes documentais produzidas pelo 

Banco Mundial sobre os Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira 

Infância com foco na prontidão escolar; Programas domiciliares baseados na mudança de 

comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais; Campanhas de 

comunicação/mídia destinadas a família com crianças pequenas sobre saúde infantil, nutrição 

e desenvolvimento global; e, Transferência Condicionada de Renda para famílias com 

crianças pequenas.  

          Posteriormente, no item O futuro ancorado na primeira infância: as políticas do Banco 

Mundial no Brasil apresentamos as análises da referida Organização Internacional presentes 

no Relatório Anual de 2015 do Banco Mundial em relação à Região da América Latina e 

Caribe, na qual o Brasil está situado. Em seguida, abordamos as orientações presentes nos três 

últimos documentos Estratégia de Assistência do País referentes aos anos de 2004-2007, 

2008-2011e 2012-2015 (2003d, 2008a, 2011b)  – que retratam a agenda do Banco Mundial 

para o Brasil, em uma visão geral – e, os documentos relacionados às políticas de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” referentes ao país, elaborados pelo Banco Mundial: 

Brasil desenvolvimento da primeira infância: foco sobre o impacto das pré-escolas (BANCO 

MUNDIAL, 2002a), Educação Infantil: programas para a geração mais importante do 

Brasil (EVANS, KOSEC, 2011), com o objetivo de observarmos o processo em construção 

das políticas de educação, cuidado e desenvolvimento das crianças menores de sete anos de 

idade neste país.           

          No item Políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância no Brasil: da proposição à 

ação apresentamos as políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” em processo de 

efetivação no Brasil, dialogando com os documentos (BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 

1995b, 2000a, 2005a, 2011a) e publicações (BANCO MUNDIAL, 1996, 1998, 2002a, 

DENBOBA et al., 2014a; EVANS; KOSEC, 2011; NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 2010; 

YOUNG; RICHARDSON, 2010) estudados nesta investigação. Analisamos, da mesma 

maneira, como têm se configurado os Pontos de entrada estratégicos de investimento 

propostos pelo Banco Mundial para as políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” 

no Brasil, a partir dos anos 1990.  
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3.1 Pontos de entrada estratégicos de investimento em políticas de Desenvolvimento da 

Primeira Infância 

 

          Para o Banco Mundial os Pontos de entrada estratégicos de investimento em políticas 

de Desenvolvimento da Primeira Infância – também denominados intervenções, abordagens, 

modalidades, pontos de entrada múltiplos –, são classificados em quatro eixos temáticos, 

baseados em: 1) Programas fundamentados em Centros de Desenvolvimento da Primeira 

Infância com foco na prontidão escolar; 2) Programas domiciliares baseados na mudança de 

comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais; 3) Campanhas de 

comunicação/mídia destinadas a famílias com crianças pequenas sobre saúde infantil, nutrição 

e desenvolvimento global; e 4) Transferência Condicionada de Renda para famílias com 

crianças pequenas.   

          Mediante a leitura das fontes documentais apresentados neste estudo (BANCO 

MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 1996, 2000a, 2005a, 2011a; DENBOBA et al., 2014a; 

NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 1996, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010), 

observamos a presença da proposição das intervenções que compõem os quatro Pontos de 

entrada estratégicos de investimento. 

          A publicação Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de 

políticas e a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância (NAUDEAU et 

al., 2011) propõe que os governos podem definir em quais Pontos de entrada estratégicos de 

investimento em políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância irão investir em seus 

países partindo da identificação e avaliação das necessidades da “primeira infância”; do 

alcance e qualidade dos serviços existentes; da criação de um marco de políticas; e dos 

arranjos institucionais para o educação, cuidado e desenvolvimento das crianças de zero a de 

cinco anos de idade. 

       Um dos Pontos de entrada estratégicos de investimento diz respeito aos Programas 

baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão 

escolar. Com relação a este, o Guia (NAUDEAU et al., 2011) apresenta dados sobre o 

impacto destes programas em várias condições e com diferentes grupos de beneficiários, 

destacando a eficácia na promoção do desenvolvimento físico, cognitivo, da linguagem e 

socioemocional das crianças, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em 

desenvolvimento.  

          Consideramos pertinente mencionar os esclarecimentos iniciais sobre os Centros de 

Desenvolvimento da Primeira Infância citados no Guia. 
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Programas baseados em centros de DPI podem ser oferecidos em uma variedade de 

locais, incluindo salas de aula, centros comunitários, instituições religiosas (por 

exemplo, igrejas, mesquitas etc.), casas particulares (ou seja, cuidados baseados na 

família), ou mesmo sob uma árvore. Esses centros podem pertencer, ser financiados 

ou geridos por uma série de entidades, como, por exemplo, o governo, a 

comunidade, organizações sem fins lucrativos, empresas privadas, instituições 

religiosas, ou parcerias entre essas entidades. Dependendo do contexto e dos grupos 

etários a que servem, tais programas podem ser chamados de escolas maternais, 

creches, pré-escolas, centros infantis, ou jardins de infância, diversidade de 

definições e rótulos que pode causar confusão. Esta nota enfoca os programas que 

compartilham as seguintes características: (1) visam promover o desenvolvimento 

das crianças (todas ou parte das crianças na faixa de 0 a 6 anos de idade) e (2) 

prestam serviços a um grupo definido, onde as crianças podem interagir entre si. O 

ideal é que os programas baseados em centros prestem serviços que atendam às 

diversas necessidades das crianças (ou seja, saúde, nutrição, educação, estimulação) 

de forma integrada (NAUDEAU et al., 2011, p. 81).  

           

          É importante frisar que, para o Banco Mundial, os Programas baseados em Centros de 

Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão escolar são oferecidos em 

centros de caráter institucionalizados e formalizados (centros municipais de educação infantil, 

centros comunitários, instituições religiosas e podem ser chamados de escolas maternais, 

creches, pré-escolas, centros infantis ou jardins de infância) e em domicílios particulares, não 

institucionalizados (programas de creches domiciliares).  

          No entanto, nesta publicação (NAUDEAU et al., 2011) o Banco discutiu 

prioritariamente os Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira 

Infância com foco na prontidão escolar de caráter institucionalizados e formalizados, 

mencionando somente nos Quadros ilustrativos os programas de creches domiciliares, sem 

mencionar – ou talvez omitindo – detalhes sobre os mesmos. Em um dos Quadros, referente à  

Indonésia, cita apenas: que este governo, “com o apoio do Banco Mundial, desenvolveu uma 

abordagem comunitária para a prestação de serviços de DPI, incluindo programas baseados 

em centros, programas de creches domiciliares, e programas de visitas domiciliares ou de 

apoio e educação dos pais” (NAUDEAU et al., 2011, p. 69). Por sua vez, em outro Quadro, 

referente a exemplos de Programas baseados em Centros nos países em desenvolvimento 

(Argentina, Bolívia e Índia), somente o programa da Bolívia diz respeito a creches 

domiciliares e fornece algumas informações sobre o mesmo. 

 

Bolívia. O PIDI (Proyecto de Desarrollo Integral Infantil) prevê serviços integrados 

em domicílio (em tempo integral, cuidados baseados na família, nutrição e 

atividades educativas) para crianças de 6 meses a 6 anos de idade de famílias 

carentes das áreas urbanas. Os objetivos do PIDI são melhorar a saúde e o 

desenvolvimento cognitivo/social precoce, proporcionando às crianças melhor 

alimentação, supervisão adequada e ambientes estimulantes. As crianças do 

programa são atendidas em grupos de 15 por dois ou três cuidadores na casa de uma 

mulher do local escolhida pela comunidade. Durante o programa, as crianças 
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receberam diariamente duas refeições e um lanche, que corresponde a cerca de 70 

por cento das suas necessidades calóricas, e participaram de brincadeiras e jogos 

estimulantes e estruturados, adequados à sua faixa etária. Também recebem serviços 

básicos de saúde, incluindo vacinação de rotina e acompanhamento do crescimento. 

O projeto fornece às provedoras de creche formação em desenvolvimento infantil, 

bem como empréstimos ou doações para reformar as casas. Os resultados da 

avaliação de impacto utilizando dados de quasi-experimentais mostram os efeitos 

positivos do programa sobre as habilidades motoras grosseiras e finas, as habilidades 

psicossociais e a aquisição de linguagem, especialmente entre as crianças que 

participaram do programa por pelo menos sete meses (Behrman, Cheng e Todd 

2004; Van der Gaag e Tan 1997) (NAUDEAU et al., 2011, p. 93-94; grifo dos 

autores). 

           

          Apesar de enfatizar os Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da 

Primeira Infância com foco na prontidão escolar de caráter institucionalizados e 

formalizados, cabe assinalar que Rosemberg (2003) ao analisar as propostas das Organizações 

Internacionais, especialmente da UNESCO, UNICEF e Banco Mundial para a educação das 

crianças menores de sete anos de idade, detectou alguns argumentos, princípios e propostas de 

modelos orientados para os países em desenvolvimento, expostos a seguir: 

  

. a expansão da EI [Educação Infantil] constitui uma via para combater a pobreza 

(especialmente desnutrição) no mundo subdesenvolvido e melhorar o desempenho 

do ensino fundamental; portanto, sua cobertura deve crescer;   

. os países pobres não dispõem de recursos públicos para expandir, simultaneamente, 

o ensino fundamental (prioridade número um) e a EI;  

. a forma de expandir a EI nos países subdesenvolvidos é através de modelos que 

minimizem investimentos públicos, dada a prioridade de universalização do ensino 

fundamental;  

. para reduzir os investimentos públicos, os programas devem apoiar-se nos recursos 

da ‘comunidade’, criando programas denominados ‘não formais’, alternativos’, ‘não 

institucionais’ isto é, espaços, materiais, equipamentos e recursos humanos 

disponíveis na ‘comunidade’, mesmo quando não tenham sido concluídos ou 

preparados para a faixa etária e para seus objetivos (ROSEMBERG, 2003, p. 180).  

 

          No que se refere à discussão sobre a creche domiciliar, também denominada mãe-

crecheira, lar comunitário, lar vicinal ou lar de cuidado diário, Rossetti-Ferreira, 

Ramon e Silva (2002) discutem esta proposta de atendimento domiciliar informal pela 

própria mãe em seu lar para um grupo de crianças menores de seis anos de idade.   

 

A educação e o cuidado infantil devem funcionar como organismo multifacetado 

embutido na sociedade civil, engajado num trabalho pedagógico construtivo, que 

busca promover a solidariedade e a cooperação, além de servir como um ‘lugar’ para 

uma prática emancipadora e democrática [...]. Como afirmam várias pesquisas 

internacionais, a qualidade está atrelada à formação profissional dos que atuam na 

área, sendo um critério aceito internacionalmente ao menos 12 anos de escolaridade 

[...], além de supervisão e formação em serviço. 

A adequação das propostas recentes do Banco Mundial para a população infantil de 

baixa renda deve ser analisada tendo como base esses critérios. Os técnicos propõem 

programas de atendimento domiciliar informal de baixo custo para as camadas 

pobres, que empregam as próprias mães em seus lares. A capacitação das mães é 

feita, geralmente, por rápido treinamento em serviço. Young (1996) fornece um 
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exemplo desse tipo de programa: o Projeto Integrado de Desenvolvimento Infantil 

da Bolívia, em que os educadores recebem 40 horas de treinamento prévio e de duas 

semanas de experiência prática (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002, 

p. 92). 

 

          As autoras ressaltam que estes programas de creches domiciliares foram propostos 

desde a década de 1960 e disseminados na década de 1970 nos países em desenvolvimento. 

 

A proposta de atendimento não é nova. Ela traz de volta discursos e práticas típicos 

dos programas considerados compensatórios, inicialmente, desenvolvidos nos 

Estados Unidos, nos anos 60, como parte de um projeto extenso e bastante 

difundido: o Head Start. Tais programas tiveram início pela observação de que 

crianças vindas de famílias ricas e cultas, ao ingressarem na escola, já traziam um 

‘currículo oculto’ desenvolvido, constituído de amplo repertório e de séries de 

habilidades que facilitavam seu sucesso na escola. O repetido fracasso escolar de 

crianças advindas de famílias pobres e de ‘grupos minoritários’ (um eufemismo 

usado para se referir a índios, latinos e gregos) era atribuído ao fato de que elas não 

teriam tido a oportunidade de adquirir um ‘currículo oculto’ devido à precariedade 

do ambiente familiar no qual viviam. Para superar tais déficits, diversos programas 

pedagógicos de educação e cuidado infantil foram concebidos para proporcionar a 

essas crianças uma entrada na escola com aptidão (head start), intensificando suas 

possibilidades de competir e ter sucesso na aprendizagem. 

Nos anos 70, programas dessa ordem foram disseminados nos ‘países em 

desenvolvimento’, em geral, como um modo de reduzir os efeitos da pobreza. Suas 

limitações tornaram-se evidentes. A implementação nesses países foi precária e 

instável devido à insuficiência dos investimentos e ao treinamento reduzido às 

pessoas envolvidas no seu planejamento e execução, prestando-se mais à 

manutenção do oferecimento de serviços com qualidades desiguais como 

instrumento a um duplo processo de exclusão: o de crianças e mulheres de camadas 

pobres (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002, p. 92-93; grifo das 

autoras). 

 

          É possível perceber que as análises de Rosemberg (2003) e Rossetti-Ferreira, Ramon 

e Silva (2002) retratam as proposições presentes nas fontes documentais do Banco Mundial, 

inclusive, estas foram citadas no Documento Setorial de Educação de 1995, referindo-se aos 

programas desenvolvidos na Colômbia e na Bolívia. Na nossa pesquisa denominada do tipo 

Estado da Arte abordamos que as dissertações de Real (2000), Marquez (2006), Lopes (2009) 

e Bueno (2012) discutem a temática das creches domiciliares, em concordância com as 

análises críticas de Penn (2002), Rosemberg (2002b) e Rossetti-Ferreira, Ramon e Silva 

(2002).    

          Ainda no tocante aos Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da 

Primeira Infância com foco na prontidão escolar, de caráter institucionalizado e formalizado 

(creches e pré-escolas), o Guia apresenta alguns exemplos, destacando pontos positivos e/ou 

negativos, e os fatores relevantes a serem considerados no processo de implementação. São 

eles: público-alvo; contexto socioeconômico; idade de início; frequência e duração das 

sessões; qualidade (qualificação do pessoal e interação educador/aluno, conteúdo 
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programático e currículo, tamanho das turmas e proporção adulto/crianças, garantia da 

qualidade total); e valor agregado da inclusão de um comportamento educativo para os pais. 

Na discussão destes fatores, o Guia retoma as pesquisas citadas na Introdução, na Seção 1 e 

no Apêndice da referida obra, reforçando as justificativas e as proposições do Banco Mundial.  

          Ao apresentar os estudos e pesquisas sobre os programas desenvolvidos em vários 

países, especialmente nos Estados Unidos, podemos perceber algumas contradições como em 

relação ao fator idade de início das crianças nos Programas baseados em Centros de 

Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão escolar de caráter 

institucionalizados e formalizados (creches e pré-escolas). No trecho abaixo os dados 

apresentados são contraditórios. 

 
A maioria dos programas baseados em centros de DPI se dirige a crianças entre 4 e 5 

anos de idade, ou seja, um ou dois anos antes de ingressarem na escola primária. No 

entanto, dados do Estudo Longitudinal na Primeira Infância nos EUA mostram as 

crianças que ingressaram em um programa de DPI entre as idades de 2 e 3 anos 

(Loeb et al. 2007) tiveram os maiores benefícios cognitivos. [...]. 

As evidências sobre os efeitos dos serviços baseados em centros para crianças 

menores de 2 anos são confusas. Uma análise do Estudo Longitudinal sobre Primeira 

Infância, nos Estados Unidos descobriu que os programas baseados em centros não 

tiveram nenhum efeito positivo sobre as crianças com menos de 2 anos. De fato, o 

estudo constatou que o atendimento nos serviços baseados em centros de DPI teve 

impacto negativo sobre o comportamento das crianças. Esses efeitos foram ainda 

maiores entre as crianças que começaram a utilizar esses serviços antes de completar 

1 ano de idade (Loeb et al 2007). Por outro lado, quando se analisa a quantidade 

total de cuidados não maternos que as crianças estavam recebendo, o estudo do 

Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano (NICHD) não 

encontrou qualquer impacto comportamental negativo dos cuidados oferecidos por 

esses centros entre as crianças inscritas antes de 2 anos de idade (que foi medido aos 

4,5 anos de idade) (NAUDEAU et al., 2011, p. 83-84). 

 

          É significativo destacar que nos documentos (BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 

2000a, 2005a, 2011a) e nas publicações citadas anteriormente (BANCO MUNDIAL, 1998; 

DENBOBA et al., 2014a; NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 2010; YOUNG; 

RICHARDSON, 2010), o Banco reafirma a importância das crianças participarem de 

programas formais integrados e multissetoriais de “Desenvolvimento da Primeira Infância” 

desde o nascimento, que envolvam educação, saúde, nutrição, proteção social e saneamento 

básico baseados em Centros de caráter institucionalizados e formalizados, com profissionais 

qualificados. No entanto, nas obras Prioridades y estratégias para la educación: estúdio 

sectorial del Banco Mundial (1995b), Desarrollo de la primera infância: invertir en el futuro 

(1998) e Intensificando o desenvolvimento da primeira infância: investindo na primeira 

infância com grandes retornos (2014a) estão presentes as contradições da citação anterior, 

isto é, propõe as crianças iniciarem nos Programas baseados em Centros de Desenvolvimento 
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da Primeira Infância com foco na prontidão escolar de caráter institucionalizados na pré-

escola, com crianças de quatro até seis anos de idade. 

          No que diz respeito às contradições presentes nos documentos e publicações do Banco 

Mundial, – em discussão neste estudo à idade inicial de atendimento nos Programas baseados 

em Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão escolar de 

caráter institucionalizados –, Shiroma, Campos e Garcia (2005) assinalam que as políticas são 

processos e resultados ao mesmo tempo, sendo importante observarmos as contradições 

internas destas.    

 

Partindo do suposto da política como processo, uma contribuição interessante para 

análise desses documentos parece decorrer da exploração das contradições internas 

às formulações, posto que os textos evidenciam vozes discordantes, em disputa. É 

nesse campo de disputas que a ‘hegemonia discursiva’ se produz. [...]. 

Esse terreno de disputas não é apenas conceitual; de fato, as disputas impregnam os 

textos das condições e intenções políticas que marcaram sua produção, expressando 

interesses litigantes. Vale observar, contudo, que intenções políticas podem conter 

ambiguidades, contradições e omissões que fornecem oportunidades particulares 

para serem debatidas no processo de sua implementação (SHIROMA; CAMPOS; 

GARCIA, 2005, p. 431-432). 

 

          Assim como na citação referente à idade de atendimento das crianças, ao analisar os 

diversos fatores que influenciam a qualidade dos programas – estrutural e do processo –, o 

Guia (NAUDEAU et al., 2011), não apresenta nenhum exemplo de programa desenvolvido 

que contemple todos os fatores elencados e os aspectos tidos como positivos. Não apresenta 

também, nenhuma proposta para tal, apenas alguns tópicos com considerações sobre a 

implementação de programas e novas áreas de pesquisa. 

 

Programas Baseados em Centros em DPI: Resumo e Avanços 

Considerações Importantes sobre sua Implementação 

. Devem iniciar cedo, de preferência aos 2 ou 3 anos de idade, e certificar-se de que 

o currículo seja apropriado para a idade. 

. Devem visar crianças em situação de risco, ou seja, de famílias de baixa renda ou 

desfavorecidas. 

. Devem disponibilizar 15 horas ou mais por semana de serviços baseados em 

centros de DPI, por pelo menos nove meses por ano.  

. Devem recrutar educadores que estejam comprometidos com o DPI e proporcionar-

lhes formação continuada (antes e durante o programa), salário compatível e 

oportunidades de crescimento profissional e networking. 

. Devem manter a proporção entre adultos e crianças dentro do esperado para cada 

faixa etária infantil e pelo contexto cultural global. 

. Devem ter um currículo centrado no desenvolvimento não só de habilidades 

cognitivas e de linguagem, mas também de competências socioemocionais.  

. Devem incorporar atividades centradas na criança, nas quais estas possam escolher 

livremente entre diversos jogos estruturados/tópicos de aprendizagem, e os 

professores possam se adaptar ao fluxo de escolhas das crianças.  

. Devem capacitar professores a usar uma variedade de materiais de aprendizagem. 

. Devem complementar as atividades baseadas em centros de DPI com um programa 

de extensão que vise oferecer aos pais informações relevantes sobre como estimular 
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e promover o desenvolvimento de seus filhos, inclusive por meio de uma 

alimentação adequada e atividades de estimulação precoce. 

 

Novas Áreas de Pesquisa 

. Avaliar a eficácia relativa e o custo-efetividade dos modelos formais vs. programas 

baseados na comunidade vs. modelos centrados na família nos países em 

desenvolvimento. 

. Avaliar os efeitos de vários modelos em centros nas crianças com idade inferior a 2 

anos. 

. Avaliar os efeitos dos modelos baseados em centros no desenvolvimento 

socioemocional das crianças dos países em desenvolvimento. 

. Estabelecer a intensidade e a duração ideal dos programas baseados em centros 

para crianças de baixa renda dos países em desenvolvimento. 

. Estudar a relação entre a qualidade do programa (incluindo a dimensão do grupo e 

a proporção adulto-crianças, a qualificação do pessoal e o currículo) e os resultados 

das crianças nos países em desenvolvimento. 

. Medir o valor agregado do componente familiar nas intervenções que combinam 

serviços baseados em centros para crianças e educação de pais (NAUDEAU et al., 

2011, p. 96; grifo dos autores). 

 

          Partindo das proposições do Banco Mundial referentes ao Ponto de entrada estratégico 

de investimento em Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira 

Infância com foco na prontidão escolar, é importante abordar as análises de Rossetti-

Ferreira, Ramon e Silva (2002) sobre o atendimento das crianças menores de sete 

anos de idade em centros institucionalizados e formalizados (creches e pré -escolas) 

ou em creches domiciliares, não institucionalizadas.   

 

As considerações sobre programas de creche domiciliar levam-nos a indagar se as 

instituições creche e pré-escola são as únicas formas desejáveis de atendimento à 

criança pequena e de compartilhar a educação e cuidado com a família. Nesse caso, 

faz-se necessário retornar a articulação entre os indicadores sociais e de escolaridade 

citados, a história de expansão do atendimento à criança nos paíes da América 

Latina e os discursos que a fundamentaram. Esta retomada nos permitirá responder 

que sim e não. 

Para nós, é evidente que esses programas constituem, ao final, alternativas para as 

famílias que não encontram, no sistema formal, vaga, apoio e suporte para a 

educação e cuidado dos filhos. Cabe-nos questionar, contudo, se essas famílias 

fariam uma escolha por tais serviços em detrimento do atendimento em creches e 

pré-escolas. Na Finlândia, por exemplo, um terço do atendimento às crianças é 

realizado em creches domiciliares e os pais o fazem por escolha (Stakes, 2001). 

Entretanto, a cultura é extremamente diferenciada, refletindo-se no nível de 

escolaridade, nas condições de moradia, na estrutura e no funcionamento das 

instituições, no sistema de benefícios para a gestante e a mãe, no investimento 

realizado pelo governo (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002, p. 94-

95). 

 

          De acordo com as pesquisas das autoras, os programas ditos alternativos como creche 

domiciliares acabam por reforçar a exclusão social das crianças de zero até seis anos de idade 

provenientes das classes menos favorecidas dos países em desenvolvimento, especialmente da 

América Latina e Caribe. 
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Cabe lembrar que essa política faz parte de uma política maior, em que nem mesmo 

as instituições formais, e, principalmente, as creches conseguiram cumprir a função 

de inclusão, conforme demonstram pesquisas. Na verdade, há que se buscar a 

fundamentação dos discursos que norteiam a proposta desses programas, com base 

em aspectos macrossociais e culturais. 

Os seres humanos têm uma enorme plasticidade e seus filhos podem se desenvolver 

de várias maneiras nos ambientes culturais e físicos mais diversos. De fato, esses 

ambientes são organizados, geralmente, de acordo com as expectativas que os pais 

têm a respeito de seus papéis e das habilidades infantis atuais e futuras (Amorim, 

Vitoria, Rossetti-Ferreira, 2000; Rossetti-Ferreira, Amorim, Silva, 2000). As mães e 

as famílias, por sua vez, também apresentam várias demandas. Elas solicitam 

diversos tipos de apoio para cuidar de seus filhos pequenos e educá-los. Essa 

diversidade de situações exige sempre soluções novas e criativas, capazes de 

responder às especificidades locais, que podem ser físicas, sociais ou culturais. 

No caso de muitos países desenvolvidos, a creche domiciliar é efetivamente uma 

alternativa de educação e cuidado tanto para os pais como para o Estado. 

Fundamentados na perspectiva do direito e de um Estado de Bem-Estar Social, esses 

serviços não constituem categorias diferenciadas de qualidade do atendimento. 

No caso de países da América Latina, não se trata de negar propostas ditas 

alternativas, mas de redefini-las e compreendê-las de modo crítico. Em relação ao 

atendimento às crianças pequenas, é importante que exista uma variedade de 

projetos, capaz de dar conta da diversidade cultural presente nesses países. 

Entretanto, essas propostas devem assumir muito mais o caráter de 

complementaridade em relação às ações educativas do que de alternativas ou 

substitutivos a elas. A superação de uma política assentada na perspectiva de 

necessidade e dos processos de exclusão só ocorrerá mediante um maciço 

investimento que de fato promova a qualidade do atendimento em instituições de 

educação infantil e e não no desvio desse investimento para programas com 

qualidade questionável (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002, p. 95-

96). 

 

          Outra questão analisada por Rossetti-Ferreira, Ramon e Silva (2002) sobre as 

proposições do Banco Mundial de Programas baseados em Centros de Desenvolvimento 

da Primeira Infância com foco na prontidão escolar diz respeito à formação das pessoas 

responsáveis pela educação e cuidado da “primeira infância”. As autoras retratam a 

formação de pessoal nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, destacando as 

particularidades destas. Com relação aos países desenvolvidos ressaltam que:      

 

O atendimento com critérios e padrões de qualidade passa necessariamente por um 

discurso que prioriza o investimento na formação de pessoal. Essa questão vem 

acompanhada de avanços científicos e estudos na área. Estudos internacionais, como 

o que foi recentemente publicado por Dahlberg, Moss e Pence (1999), elogiam 

particularmente a qualidade promovida pelas políticas desenvolvidas na Dinamarca 

e na Itália, com especial ênfase na experiência de Reggio Emilia (Katz, 1993; 

Malaguzzi, 1993). A Comunidade Européia exige de seus professores/educadores 

infantis título universitário e investe seriamente na sua formação com um currículo 

extremamente diversificado, que, frequentemente, inclui música, arte, teatro e 

literatura, conforme evidenciado em investigação de Bertram, Heaslip e Pascal 

(1991) em 11 países europeus. As experiências recentes, que incluem professores 

com essa formação, têm sido tão boas que inspiraram uma revisão no currículo de 

professores e alunos de nível fundamental e médio nos países escandinavos, levando 

à formulação de propostas pedagógicas unificadas, para a educação da criança de 0 a 

16 anos. A experiência da Dinamarca, que atende praticamente a toda a demanda, 

faz grandes investimentos para a melhoria da formação profissional dos educadores 
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e de todos os profissionais envolvidos, enfatizando a necessidade de uma formação 

específica. A Reggio Emilia dá importância especial ao contexto educacional para a 

produção de uma proposta pedagógica efetiva, com especial relevo à organização 

semiótica do espaço. Outro aspecto extensa e intensamente apontado é a 

fundamental importância da participação ativa da família e da comunidade nas 

instituições de educação infantil (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002, 

p. 90-91). 

 

          No tocante aos países em desenvolvimento, as autoras destacam que: 

 
No que se refere aos novos conhecimentos, embora as pesquisas venham 

contribuindo para a construção de uma pedagogia da educação infantil, nos países 

em desenvolvimento (Rocha, 1999), a teoria e o discurso ainda estão bem distantes 

da realidade prática, sendo inclusive a inserção desses conhecimentos mais rápida 

nas instituições que atendem às camadas altas e médias da população. Aquelas que 

atendem às populações de baixa renda possuem maiores dificuldades em atingir 

padrões mínimos de qualidade (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002, 

p. 91). 

 

          E continuam afirmando sobre a formação de pessoal nos países em 

desenvolvimento:  

 
As políticas fundamentadas em concepções compensatórias, geralmente 

propõem o uso de mão-de-obra barata, explorando o trabalho de mulheres 

de baixa escolaridade. Baseiam-se na suposição de que, por meio de suas 

‘habilidades’, elas podem realizar a prática educacional com crianças 

pequenas, mesmo na ausência de formação prévia e com reduzida 

supervisão em serviço. Esse fato é ainda mais problemático quando se 

considera o segmento creche, uma vez que para o período de 0 a 3 anos 

ainda prevalecem formas de atendimento fragmentadas, pouco flexíveis e 

segregadas, refletindo uma cisão entre as ações de cuidar e educar, 

conforme aponta Haddad (1997). Além disso, nessa faixa etária, é ainda 

mais recente o desafio de educar/cuidar coletivamente de crianças, 

exigindo criatividade na superação, seja de antigos modelos, seja ao adotar 

novas formas de educar as crianças mais velhas (ROSSETTI-FERREIRA; 

RAMON; SILVA, 2002, p. 91). 

 

          Neste contexto, Rosemberg (2002b) alerta para que, apesar de as Organizações 

Internacionais e os estados nacionais apoiarem outros programas que visam a 

igualdade de oportunidades de gênero, estes tipos de programas mães-crecheiras, 

lares comunitários ou lares de cuidado diário propostos pelo Banco Mundial 

sustentam-se em subordinação de gênero.  

 
Além disso, esses programas criam, recriam e sustentam-se em 

subordinação de gênero: consideram que as mulheres são destinadas a 

permanecer em casa, cuidando de seus filhos ou dos filhos de outras 

mulheres, sem receberem formação e titulação profissional; que mulheres 

com escolaridade incompleta merecem ‘cursos para as mães’, com verbas 

da educação infantil e não uma formação completa como cidadãs no 

contexto da educação de jovens e adultos; que homens são seres 

inadequados para educar e cuidar de crianças (ROSEMBERG, 2002b, p. 

58). 

 



218 
 

          Dentre as orientações elencadas no Guia (NAUDEAU et al., 2011), destaca-se uma 

proposta referente à inclusão de um componente educativo para os pais, isto é, adicionar um 

componente familiar (educação de pais na instituição educativa ou visitas domiciliares) as 

intervenções promovidas pelos Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da 

Primeira Infância com foco na prontidão escolar, a qual será discutida a seguir.   

          Outro Ponto de entrada estratégico de investimento diz respeito aos Programas 

domiciliares de Desenvolvimento da Primeira Infância para a mudança de comportamento 

em relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais. Os programas multissetoriais 

voltados à saúde, nutrição e estimulação precoce são geralmente dirigidos às mães (pré-natal, 

parto seguro, cuidados pós-parto), às crianças (cuidados pós-natais, serviços de prevenção e 

intervenções para tratamento) e aos pais (capacitação por meio de informação e educação, 

promoção da melhoria nas práticas de cuidados). Essas intervenções são importantes para 

garantir a sobrevivência, a saúde, o crescimento, o desenvolvimento das crianças, a prontidão 

escolar e melhorar o “Desenvolvimento da Primeira Infância”, sendo baseadas na família. 

Embora os serviços de informação e educação sejam, às vezes, prestados em centros 

comunitários ou de saúde, fora de casa, eles são considerados intervenções domiciliares, na 

ótica do Banco Mundial, pois contribuem no processo de mudança de comportamento no 

ambiente doméstico (NAUDEAU et al., 2011).  

          Em referência a este aspecto, cabe registrar que o Guia destaca as definições dos termos 

cuidados e apoio familiar adotados na publicação. 

 

A primeira infância é ao mesmo tempo o período mais vulnerável da vida humana e 

o mais apropriado para as famílias investirem em seus filhos, proporcionando-lhes 

bons cuidados e apoio familiar. Embora os termos ‘cuidados’ e ‘apoio familiar’ 

sejam intercambiáveis em alguns casos, os ‘cuidados’ frequentemente se referem 

aos comportamentos dos pais que suprem as necessidades físicas e emocionais da 

criança, enquanto o ‘apoio familiar’ normalmente se refere aos comportamentos 

dos pais que moldam as competências socioemocionais e cognitivas e o 

comportamento da criança. Engle e Lhotska (1999) definem cuidados como ‘os 

comportamentos e práticas dos cuidadores (mães, irmãos, pai, cuidadores infantis) 

para fornecer alimentação, saúde, estimulação e o apoio emocional necessário para 

um bom crescimento e desenvolvimento da criança’. O apoio familiar envolve o 

ambiente doméstico que os pais proporcionam aos filhos, o que fazem com os filhos 

quando estão juntos, bem como as formas como se comunicam e integram com as 

crianças (NAUDEAU et al., 2011, p. 106; grifo nosso). 

 

          Neste sentido, a Tabela 06: Identificação das opções de Projetos usando a Abordagem 

Ciclo da Vida contribui para compreendermos as vulnerabilidades e as necessidades das 

crianças desde a concepção até os seis anos de idade, e as possíveis intervenções a serem 

desenvolvidas.  
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Tabela 06: Identificação das opções de Projetos usando a Abordagem Ciclo da Vida  

 

 

Fonte: NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 107.  

 

         Diante dos opções retratadas na Tabela 06, observa-se que as práticas de cuidados 

parentais são elementos essenciais na saúde, no crescimento e no desenvolvimento global das 

crianças, entre as quais: nutrição adequada (aleitamento materno exclusivo, alimentação 

complementar, alimentação responsiva ou ativa); bom ambiente familiar; estimulação precoce 

(ambiente estimulante e de carinho); educação precoce contribui para melhorar a prontidão 

escolar (práticas educativas propícias à aprendizagem, oportunidades de interagir com outras 

crianças, relacionamento adulto-criança, envolvimento do pai); e saúde (suplementação de 

micronutrientes, imunização, vermifugação). 
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          Na ótica do Banco Mundial, os pais têm um papel importante no desenvolvimento das 

crianças, por isso ele propõe programas de cuidados infantis como visitas domiciliares, 

reuniões regulares na comunidade, contatos com a família no contexto das atividades 

relacionadas à saúde (maternidades, campanhas de vacinação, acompanhamento do 

crescimento) e nos Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância. A qualidade da equipe 

dos programas – conselheiros, visitantes domiciliares, educadores de pais, profissionais e 

paraprofissionais – é um dos elementos mais importantes para qualquer programa educativo 

para os pais, de acordo com o Guia (NAUDEAU et al., 2011).  

          Entre as estratégias utilizadas para mudar o comportamento da família, o Guia 

menciona a aprendizagem centrada na comunidade e os programas educativos para os pais 

(aconselhamento; aprendizagem baseada em currículo; combinação de aconselhamento e 

aprendizagem baseada em currículo; adaptação de modelos educativos para os pais a grupos 

de baixa renda).  Com relação aos programas domiciliares para os pais, a Tabela 07 apresenta 

alguns exemplos que foram implementados em vários países desenvolvidos e em 

desenvolvimento como o programa DARE to Be You, Programa de Instrução Domiciliar para 

Crianças em Idade Pré-Escolar, Incredible Years e Parents as Teachers, descrevendo os 

objetivos, a idade de ingresso e saída das crianças, principais conteúdos, intensidade e 

duração dos mesmos.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

 

Tabela 07: Modelos Educativos para os Pais 

 

 
 
 

Fonte: NAUDEAU, Sophie et al.. Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e 

a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância.  Washington, D.C.: The World 

Bank; São Paulo: Singular, 2011. p. 117.  

 
 

          Ao analisarmos a Tabela 07, observamos que os programas educativos para os pais 

contemplam as abordagens de aconselhamento (individual ou em grupo, durante visitas 

domiciliares sobre aleitamento materno, alimentação complementar,  

estimulação/aprendizagem na “primeira infância”) e de aprendizagem baseada em currículo 

(durante visitas domiciliares, em salas de aula, workshops ou a combinação destes, sobre 

vários temas, entre os quais: gestação, cuidados infantis, aleitamento, nutrição, saúde infantil, 

atividades lúdicas, disciplina e comunicação entre pais e filhos) com o apoio de conselheiros, 

visitantes domiciliares, educadores de pais, profissionais e paraprofissionais.  
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          De acordo com o Banco Mundial, dois desafios interferem na implementação dos 

Programas domiciliares de Desenvolvimento da Primeira Infância para a mudança de 

comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais. O primeiro é o 

baixo nível de participação dos pais, já o segundo está relacionado às informações 

compartilhadas, uma vez que nem sempre elas são suficientes para mudar o comportamento 

familiar, devido à desconexão que ocorre entre os conteúdos programáticos, as expectativas e 

necessidades dos pais; o horário ou a localização incovenientes; e a falta de disponibilidade 

dos pais de tempo livre por estarem envolvidos em atividades geradoras de renda 

(NAUDEAU et al., 2011). 

          O Guia apresenta, também, considerações importantes sobre a implementação de 

Programas domiciliares de Desenvolvimento da Primeira Infância para a mudança de 

comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais e propõe novas áreas 

de pesquisa para os governos, formuladores de políticas, parceiros de desenvolvimento e 

sociedade cvil. 

 

Programas de DPI para a mudança de Comportamento em Saúde, Nutrição e 

Cuidados Parentais: Resumo e Avanços 

Considerações Importantes sobre sua Implementação 

. Deve-se promover abordagens integradas, que incluam saúde, nutrição e 

estimulação para a aprendizagem precoce. Deve-se identificar as principais 

intervenções por meio do mapeamento de vulnerabilidades e de oportunidades para a 

população-alvo. 

. Deve-se focar as crianças mais vulneráveis a riscos específicos (por exemplo, 

crianças com menos de 2 anos, no caso de desnutrição, às meninas e as crianças 

carentes). 

. Deve-se contratar pessoal profissional quando disponível e assegurar sua formação 

adequada para melhorar o desempenho da equipe e a qualidade global do serviço. 

. Deve-se transmitir mensagens por escrito e de forma direta durante as sessões; e 

demonstrar e incentivar explicitamente os comportamentos desejáveis. 

. É preciso se certificar de que ambos os pais participem do maior número de sessões 

possível e que se envolvam totalmente durante as sessões. 

Novas áreas de Pesquisa 

. Estudar formas práticas para que a estimulação precoce e mensagens de 

aprendizado possam ser adicionadas aos serviços de saúde e nutrição para a primeira 

infância e suas famílias.   

. Estudar a combinação ideal entre informações sobre nutrição, saúde, higiene e 

informação e aconselhamento sobre estimulação e aprendizagem precoce. 

. Avaliar a eficácia dos programas educativos para pais apenas (isto é, não 

combinados com programas baseados em centros) sobre os resultados cognitivos, 

acadêmicos e socioeconômicos das crianças de diversos grupos etários. 

. Medir os efeitos no longo prazo dos programas educativos para os pais sobre os 

resultados do desenvolvimento das crianças. 

. Avaliar em que medida a escolaridade da mãe e outras variáveis no âmbito da 

família e da comunidade desempenham um papel mediador sobre o impacto na 

saúde e nutrição ou em programas educativos para os pais, particularmente as 

intervenções comportamentais. 

. Estudar as formas ideais de ampliar os pequenos programas bem-sucedidos. 

. Avaliar as interações entre o componente baseado em centros e a educação dos pais 

no componente dos programas de práticas de cuidados parentais usando uma 
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abordagem mista que inclua tanto os serviços baseados em centros quanto os 

dirigidos aos pais. 

. Avaliar as relações entre os detalhes dos programas educativos para os pais 

(inclusive currículo, qualificação do pessoal, intensidade, duração e local de 

prestação de serviços) e os resultados das crianças nos países em desenvolvimento.  

. Medir a relação custo-efetividade de diferentes estratégias de aprendizagem 

(NAUDEAU, et al., 2011, p. 120-121; grifos dos autores).   

 

          Em relação às Novas Áreas de Pesquisa, chamou-nos atenção as temáticas propostas 

apresentadas nas diversas publicações com dados de pesquisas desenvolvidas e concluídas 

(BANCO MUNDIAL, 1998; DENBOBA et al., 2014a; YOUNG, 2010; YOUNG; 

RICHARDSON, 2010). No entanto, ficamos em dúvida se a proposta é de uma atualização 

das pesquisas já desenvolvidas ou o desenvolvimento de novas pesquisas referentes às 

orientações do Banco Mundial aos países clientes. 

          Para o Banco, as políticas multissetoriais e integradas de educação, cuidado e 

desenvolvimento para as crianças menores de sete anos de idade são fundamentais para a 

gestação, o nascimento, a sobrevivência e o desenvolvimento pleno delas.           

 

A capacidade de a criança pensar, criar relacionamentos e viver o seu pleno 

potencial está relacionada ao efeito sinérgico da boa saúde, da boa nutrição e da 

estimulação e interação adequadas com os outros durante os primeiros anos de vida. 

A boa saúde e nutrição são pré-requisitos para as crianças sobreviverem nos 

primeiros anos de vida e atingirem seu pleno potencial de desenvolvimento.  A 

desnutrição materna e infantil não só aumentam a mortalidade e os riscos de 

morbidade entre as crianças, mas também põem em risco suas perspectivas de 

desenvolvimento no longo prazo. Na verdade, a desnutrição pode prejudicar o 

desenvolvimento cognitivo das crianças, causando danos estruturais diretos ao 

cérebro tanto no útero quanto durante os primeiros cinco anos de vida e pode 

atrapalhar o desenvolvimento motor e o comportamento exploratório em lactantes 

(Victora et al. 2008). Por outro lado, as evidências mostram que a estimulação 

adequada na primeira infância (isto é, proporcionando à criança constantes 

oportunidades de interagir com pessoas atenciosas e conhecer seu ambiente desde a 

mais tenra idade) não só promove o desenvolvimento socioemocional e cognitivo , 

mas também melhora a saúde e a nutrição da criança (Naudeau, 2009) (NAUDEAU 

et al., 2011, p. 105). 

           

          Apesar de a citação ressaltar a importância do investimento em políticas integradas e 

multissetoriais de “Desenvolvimento da Primeira Infância” para as crianças atingirem o pleno 

potencial de desenvolvimento, segundo as pesquisas e estudos do Banco Mundial citados no 

Guia, os Programas domiciliares de Desenvolvimento da Primeira Infância para a mudança 

de comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais podem não ser 

suficientes para tal, se desenvolvidos sem a combinação com os demais programas.   

          Nesta direção, Rossetti-Ferreira, Ramon e Silva (2002), ao realizarem uma 

avaliação crítica das políticas e programas do Banco Mundial para a “primeira 

infância”, questionam as concepções presentes no discurso da Organização 
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Internacional e destacam que as “diferenças entre as concepções presentes nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento devem ser pensadas com base nos discursos que 

fundamentam essas concepções” (p. 88). Neste sentido, apresentam um Quadro referenciado 

na proposta de Jonsson que contrapõem duas perspectivas das políticas públicas para a 

infância, denominadas por ele “perspectiva de necessidades” e “perspectiva de direitos”: 

 

Quadro 30: Perspectiva de necessidades e Perspectiva de direitos 
 

PERSPECTIVA DE NECESSIDADES 

• A criança é concebida como um recipiente passivo 

• As necessidades implicam objetivos – inclusive 

os parciais 

• As necessidades podem ser atendidas sem 

sustentabilidade 

• As necessidades podem ser classificadas numa 

hierarquia 

• As necessidades nem sempre implicam obrigações 

• As necessidades são associadas a promessas 

• As necessidades podem variar conforme culturas 

e ambientes (settings) 

• As necessidades podem ser atendidas mediante 

caridade 

• Atender às necessidades sempre depende de 

vontade política 

 

PERSPECTIVA DE DIREITOS 

• A criança é um participante ativo 

 

• Os direitos implicam o atendimento a todas as 

crianças 

• Os direitos devem ser atendidos com sustentabilidade 

• Os direitos não podem ser organizados hierarquicamente 

• Os direitos envolvem obrigações 

 

• Os direitos estão associados a obrigações 

• Os direitos são universais 

 

• A caridade não é aceita dentro de uma proposta 

de direitos 

• Dar conta dos direitos depende de escolha política (1998, 

tradução nossa) 

 

Fonte: ROSSETTI-FERREIRA, Maria Clotilde; RAMON, Fabiola; SILVA, Ana  Paula  Soares.  Políticas  de 

             atendimento à criança pequena nos países em desenvolvimento. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n.  

             115, mar. 2002, p. 88. 

           

          Ao analisarem o Quadro 30 sobre as Perspectiva de necessidades e Perspectiva de 

direitos, as autoras assinalam:  

 

A distinção feita por Jonsson nos parece útil na análise dos programas desenvolvidos 

em muitos países latino-americanos e do Caribe descritos nos documentos que 

recebemos. Alguns autores apresentam uma visão geral, em uma série de 

documentos (Peralta, 1996; Peralta, Gomez, 1998; Peralta, Larraguibel, 1996), 

realizando uma revisão extensa sobre programas de atenção a crianças pequenas, 

desenvolvidos em vários países latino-americanos. São observados vários avanços e 

contradições em um mesmo país e entre os vários países. Os principais objetivos 

parecem ser: combater os efeitos da pobreza e preparar as crianças pequenas para a 

educação primária. Para atingir esses alvos estão sendo propostas diversas 

modalidades de programas formais e informais, com diferentes objetivos, 

denominações e maneiras de serem implementados. Os autores indicam o grande 

crescimento de programas informais desenvolvidos pela ação conjunta de agências 

do Estado, grupos comunitários, instituições privadas e/ou fundações. Aparecem 

aqui claramente as orientações do Banco Mundial e a implementação desses 
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programas geralmente é mantida pelos ministérios de educação ou por outros órgãos 

responsáveis (ROSSETTI-FERREIRA; RAMON; SILVA, 2002, p. 88-89). 

 

          Ao analisarmos as fontes documentais produzidas pelo Banco (BANCO MUNDIAL, 

1974, 1980, 1995b, 1996, 2000a, 2005a, 2011a; DENBOBA et al., 2014a; YOUNG, 2010; 

YOUNG; RICHARDSON, 2010), notamos a presença dos Pontos de entrada estratégicos de 

investimentos referentes aos Programas domiciliares de Desenvolvimento da Primeira 

Infância para a mudança de comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos cuidados 

parentais em todas as obras, inclusive numa perspectiva de necessidades, conforme destacado 

por Rossetti-Ferreira, Ramon e Silva (2002).   

          Dando continuidade ao estudo dos Pontos de entrada estratégicos de investimentos em 

políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância, outro ponto refere-se às Campanhas de 

comunicação e mídia destinadas a famílias com crianças pequenas sobre saúde infantil, 

nutrição e desenvolvimento global, que são tidas como eficazes, apesar da limitada evidência 

sobre o impacto destas no “Desenvolvimento da Primeira Infância”, segundo as análises do 

Banco Mundial (NAUDEAU et al. , 2011). 

          O Guia propõe dois tipos de Campanhas de comunicação que podem ser implementadas 

para promoção do “Desenvolvimento da Primeira Infância”: Campanha a jusante e 

Campanha a montante. A Campanha a jusante visa populações específicas com o objetivo de 

melhorar o conhecimento, a atitude e as práticas dos cuidadores sobre, por exemplo, 

aleitamento materno, higiene familiar, serviços de saúde disponíveis, castigos corporais, 

abuso infantil, negligência dos pais, desenvolvimento infantil e segurança das crianças. A 

Campanha a montante é destinada a um público mais amplo, com o objetivo de conquistar 

apoio público e político para a construção de interesses comuns e em prol de uma causa 

específica.   

          As Campanhas de comunicação para o “Desenvolvimento da Primeira Infância” têm 

geralmente vários públicos (crianças, pais, avós e outros cuidadores) e utilizam uma variedade 

de meios de comunicação (televisão, rádio, publicações impressas, cartazes, grafites, pôsteres, 

eventos especiais, tecnologia da informação e comunicação), dependendo das características 

específicas do público-alvo, das condições de vida e da tecnologia disponível (NAUDEAU et 

al. , 2011).    

          O setor privado pode ser um parceiro em campanhas de comunicação, segundo o Banco 

Mundial. Contudo, podem existir conflitos de interesses entre o governo e o setor industrial 

em relação à promoção do uso de produtos específicos para as famílias com filhos pequenos. 

Um exemplo citado foi a controvérsia em torno da promoção de substitutos do leite materno 
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ao público em geral, proibido pelo Código Internacional de Comercialização dos Substitutos 

do Leite Materno adotado pela Assembleia Mundial de Saúde, em 1981. O exemplo 

apresentado é uma alerta em relação aos direitos humanos, pois os governos e a comunidade 

internacional “precisam estar particularmente vigilantes quando indústrias específicas se 

envolvem em campanhas de comunicação que vão contra os melhores interesses das crianças, 

e necessitam ser pró-ativos na tomada de medidas contra essa comercialização” (NAUDEAU 

et al. , 2011, p. 130). 

          O Guia aponta alguns tópicos com considerações sobre a implementação de campanhas 

de comunicação destinadas a famílias com crianças menores de sete anos de idade e novas 

áreas de pesquisa. 

 

Campanhas de Comunicação/Mídia Destinadas a Famílias com Crianças 

Pequenas: Resumo e Avanços 

Considerações Importantes sobre a Implementação 

. É preciso estudar e conhecer o público, incluindo suas crenças e práticas 

educativas, bem como os seus meios de comunicação preferidos. 

. Deve-se transmitir mensagens que sejam local e cientificamente relevantes, e usar 

materiais que foram testados pelo público-alvo. 

. Deve-se utilizar meios de comunicação de massa acessíveis e populares. 

. É preciso reforçar as mensagens dos meios de comunicação de massa por meio da 

comunicação interpessoal. 

. Deve-se envolver uma ampla gama de interessados; e incluir a comunicação a 

montante como parte da estratégia global. 

. Deve-se avaliar a capacidade do próprio meio de comunicação de proporcionar 

apoio quando necessário. 

. É preciso considerar a possibilidade e as vantagens e desvantagens da participação 

do setor privado em campanhas de comunicação. 

Novas Áreas de Pesquisa 

. Avaliar o impacto das campanhas de comunicação sobre o comportamento dos pais 

na criação dos filhos. 

. Estudar a importância relativa das campanhas de comunicação que utilizam 

diferentes canais. 

. Fazer análise do custo-benefício das campanhas de comunicação. 

. Medir o valor agregado de campanhas de comunicação, quando aplicadas em 

conjunto com outros serviços (mais diretos) de DPI. 

. Estabelecer uma tipologia das mensagens/mudanças de comportamento 

esperados/público. 

. Avaliar o impacto dos modelos de difusão em rede, tais como as estratégias de 

comunicação pai-mãe, filho-filho e criança-família (NAUDEAU et al., 2011, p. 137; 

grifos dos autores). 

 

          O estudo dos projetos implementados pelo Banco Mundial em Uganda (Projeto de 

Nutrição e Desenvolvimento da Primeira Infância, 1995-2005), no Camboja (Campanha de 

Saúde Materno-Infantil, 2003) e pelo UNICEF nas Maldivas (Programa Primeiros Passos, 

1999) ilustram como as mensagens para melhorar as práticas de cuidados parentais com as 

crianças podem ser desenvolvidas por meio de múltiplos canais de comunicação. Estes 

projetos possibilitaram tirar várias lições, sintetizadas na citação anterior.  
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          Ao analisar os Pontos de entrada estratégicos de investimentos referentes às 

Campanhas de comunicação e mídia destinadas a famílias com crianças pequenas sobre 

saúde infantil, nutrição e desenvolvimento global, que têm como objetivo divulgar as 

estratégias de aprendizagem ativa, de maneira atrativa e precisa, podendo ser 

utilizadas em cursos de treinamento, centros de saúde e grupos de pais, Rosemberg 

(2002b) destaca as insuficiências de alguns programas incompletos como o de 

educação de mães e os divulgados por televisão.  

 

É necessário assinalar que, nos países subdesenvolvidos em que foram 

implantados, geralmente esses programas não complementam, mas 

substituem os programas completos. Ora, ambos programas não prevêem 

um componente importante para a socialização de crianças pequenas 

destacado pela literatura acadêmica, especialmente europeia e norte -

americana contemporânea: interações entre pares, inerentes aos programas 

institucionais (Dahlerg, Moss, Pence, 1999) e que, de acordo com 

conhecimentos atuais, parecem constituir um elemento essencial para o 

desenvolvimento e o bem-estar infantil (ROSEMBERG, 2002b, p. 58).  

 

          O quarto Ponto de entrada estratégico de investimentos em políticas de  

Desenvolvimento da Primeira Infância diz respeito à proposta de Transferências 

Condicionadas de Renda para famílias com crianças pequenas, as quais fornecem dinheiro às 

famílias carentes condicionadas à participação em serviços específicos, tendo como objetivo a 

promoção da acumulação do capital humano das crianças como recurso para romper o ciclo 

intergeracional da pobreza.  

          Apesar dos Programas de Transferências Condicionadas de Renda para famílias com 

crianças pequenas não serem considerados intervenções de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância” por si sós, costumam contribuir na melhoria dos resultados, pois transferem dinheiro 

para as famílias carentes que podem investir na educação, nutrição e saúde das crianças 

(comprar alimentos nutritivos, material didático, livros infantis, brinquedos), bem como 

condicionam as famílias a participarem de serviços específicos de saúde (exames médicos, 

sessões de acompanhamento de crescimento); em Programas domiciliares de 

Desenvolvimento da Primeira Infância para a mudança de comportamento em relação à 

saúde, à nutrição e aos cuidados parentais; e em Programas baseados em Centros de 

Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão escolar (NAUDEAU et al., 

2011).  

          Embora as evidências disponíveis sobre os efeitos dos Programas de Transferências 

Condicionadas de Renda para famílias com crianças pequenas sejam frágeis, eles apresentam 

um potencial de promover ao longo prazo o desenvolvimento das crianças, conforme os 

exemplos citados no Guia a respeito dos programas implementados no Equador (Bono de 
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Desarrollo Humano), no México (Oportunidades) e na Nicarágua (Atención a Crisis).  

Entretanto, permanecem lacunas de conhecimento em relação às questões: “Quais públicos-

alvos se beneficiam mais? Qual o montante de transferência mais adequado para promover 

resultados significativos em DPI? A transferência de recursos deve ser condicionada? Em 

caso afirmativo, em que medida?” (NAUDEAU et al., 2011, p. 147-148). 

          Estas questões poderiam ser tratadas partindo de alguns tópicos apresentados pelo Guia 

sobre a implementação de programas de Transferências Condicionadas de Renda destinadas a 

famílias com crianças pequenas e novas áreas de pesquisa. 

 

Transferências Condicionadas de Renda para Famílias com Crianças 

Pequenas: Resumo e Avanços 

Considerações Importantes sobre a Implementação 

. É necessário focar os grupos etários relevantes, dependendo das metas do programa 

e dos resultados esperados (por exemplo, programas que visam melhorar os 

resultados de nutrição devem centrar-se em crianças menores de 2 anos, enquanto os 

programas que visam melhorar os resultados de desenvolvimento infantil mais 

amplos, incluindo o desenvolvimento cognitivo e social, pode se concentrar na faixa 

etária de 0 a 6 anos. 

. Deve-se ter como público-alvo as famílias mais carentes e garantir que as meninas 

participem e se beneficiem do programa. 

. Deve-se proporcionar transferência de renda para mulheres no ambiente doméstico. 

. É preciso passar de forma clara informações sobre como se espera que o dinheiro 

seja utilizado. 

. Deve-se resolver o problema pelo lado da oferta incentivando a prestação de 

serviços de DPI de qualidade (incluindo serviços de monitoramento do crescimento, 

programas dirigidos aos pais e de creche/pré-escola) e melhorando a qualidade dos 

já existentes. 

Novas Áreas de Pesquisa 

. Avaliar o impacto das TCRs [Transferências Condicionadas de Renda] sobre os 

resultados do desenvolvimento de crianças de tenra idade (inclusive físico, cognitivo 

e socioemocional), especialmente fora da América Latina e do Caribe. 

. Calcular o potencial valor agregado de fornecer informações aos pais sobre a 

criação dos filhos (por exemplo, em matéria de higiene, alimentação adequada e 

estimulação precoce), além de transferir-lhes dinheiro. 

. Estabelecer as estratégias ideais para cada público-alvo. 

. Estabelecer o montante de transferência ideal para atingir os resultados esperados. 

. Avaliar a relação (ou a falta dela) entre a condição imposta e os resultados do 

programa. 

. Criar estratégias criativas para aliviar as restrições do lado da oferta por meio de 

TCRs (tanto em termos de quantidade quanto de qualidade dos serviços de DPI) 

(NAUDEAU et al., 2011, p. 149; grifos dos autores). 

 

          Outro aspecto que consideramos significativo abordar é que a proposta de Programas 

de Transferências Condicionadas de Renda para famílias com crianças pequenas, segundo o 

Guia, vem sendo implementada desde meados dos anos de 1990, inicialmente no Brasil e no 

México, e posteriormente nas diversas regiões de atuação do Banco Mundial como África 

(África do Sul e Malawi), América Latina (quase todos os países), Europa e Ásia Central 

(Turquia e ex-República Iugoslava da Macedônia), Leste da Ásia (Indonésia), Oriente Médio 

e Norte da África (República do Iêmen e Marrocos) e Sul da Ásia (Bangladesh).      
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           No entanto, somente nas publicações recentes (DENBOBA et al., 2014a; NAUDEAU 

et al., 2011) o Banco Mundial relaciona a proposta de Programas de Transferências 

Condicionadas de Renda para famílias com crianças pequenas às intervenções de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”. 

          Importante salientar, ao analisarmos o discurso do Banco Mundial relacionado às suas 

proposições políticas, inclusive de Transferências Condicionadas de Renda, que a 

responsabilidade pela situação de pobreza é tida como do indivíduo, isto é, “o pobre é o 

indivíduo incapaz, que não consegue – ou não garante – o seu emprego e nem mesmo a sua 

subsistência” (UGÁ, 2004, p. 58), e, consequentemente, dos indivíduos da sua família, 

inclusive dos filhos, num processo intergeracional, ou seja, num ciclo intergeracional da 

pobreza.  

           Cabe, portanto, perguntarmo-nos se, neste contexto de pobreza que vivem as crianças e 

suas famílias no mundo, não há nenhuma influência da situação social, política, econômica, 

ideológica, educacional e cultural dos países capitalistas e das Organizações Internacionais, 

especialmente, das financeiras que servem ao grande capital? Para respondermos esta 

indagação, retornamos aos estudos de Pereira (2010a, 2010b, 2014) ao analisar que o 

aprofundamento da pobreza está ligado à expansão internacional capitalista e às sucessivas 

expropriações que esta promove na sociedade.  

          Neste contexto, o autor assinala que o Banco Mundial prescreve “um conjunto de 

políticas direcionadas à liberalização das economias nacionais e à intensificação da 

exploração da força de trabalho” e “não por acaso, a questão do conflito em torno da produção 

e da apropriação da riqueza simplesmente” não aparece nos seus documentos e publicações, o 

que permite a Organização Internacional propor que o aliviamento da pobreza depende “tão-

somente da distribuição de novos investimentos, e não da redistribuição do estoque de ativos” 

(PEREIRA, 2010b, p. 275).   

         Um outro aspecto que consideramos significativo abordar é em relação à análise do 

Banco Mundial no que tange ao círculo vicioso da pobreza. A instituição produz um discurso 

de caráter humanitário que destaca o setor social, respaldado por princípios de combate à 

pobreza, busca pela justiça e igualdade social das nações mais pobres, equidade na 

distribuição de renda e de benefícios sociais conforme pontua Fonseca (1997, 2001) em suas 

pesquisas. Todavia, as políticas e estratégias formuladas a partir deste discurso marcam “as 

diferenças entre as classes sociais, assim como a sua participação nos benefícios sociais e 

econômicos” (FONSECA, 2001, p. 26).     
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          Na mesma direção, Vera Peroni assinala que os direitos sociais materializados em 

políticas universais acabam “cedendo lugar a políticas fragmentadas, individualizadas e 

focadas em desenvolver habilidades e capacidades, à meritocracia, onde o sucesso e o 

fracasso são por conta e risco dos clientes no mercado, e não mais uma pauta de direitos 

universais para sujeitos sociais” (PERONI, 2011, p. 38).  

          Nesta perspectiva, podemos observar que o Banco Mundial incorporou as políticas 

sociais, especialmente as educacionais – presentes inclusive em seus Documentos Setoriais de 

Educação (1974, 1980, 1995b, 2000a, 2005a, 2011a) –, ao processo de ajuste econômico, 

inscrevendo a educação e também o desenvolvimento da primeira infância “nas políticas de 

aliviamento da pobreza como ideologia capaz [...] de prover o neoliberalismo de um porvir 

em que existe a possibilidade de algum tipo de inclusão social (‘todo aquele que se qualificar 

poderá disputar, com chance, um emprego’) (LEHER, 1998, p. 9; grifo do autor). Fato este 

que podemos observar nas propostas dos Pontos de entrada estratégicos de investimento em 

Desenvolvimento da Primeira Infância baseados em: Programas fundamentados em Centros 

de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão escolar; Programas 

domiciliares apoiados na mudança de comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos 

cuidados parentais; Campanhas de comunicação/mídia destinadas a famílias com crianças 

pequenas sobre saúde infantil, nutrição e desenvolvimento global; e Transferência 

Condicionada de Renda para famílias com crianças pequenas.  

          Nos próximos itens analisamos as proposições do Banco Mundial de políticas de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” no Brasil, especificamente os Pontos de entrada 

estratégicos de investimento, e sua efetivação construídas no transcorrer da história das 

políticas públicas sociais. 

 

3.2 O futuro ancorado na primeira infância: as políticas do Banco Mundial no Brasil 

 

         O Banco Mundial é uma Organização Internacional de financiamento a longo prazo; de 

assistência técnica para projetos econômicos e sociais específicos; assessoramento às políticas 

e de disseminação do conhecimento em seus países membros das seis regiões do mundo: 

África; América Latina e Caribe; Europa e Ásia Central; Leste Asiático e Pacífico; Oriente 

Médio e Norte da África; e, Sul da Ásia.  

          Segundo o Relatório Anual de 2015 do Banco Mundial, a Região da América Latina e 

Caribe envolve os seguintes países membros do Banco Mundial: Antígua e Barbuda; 

Argentina; Belize; Brasil; Chile; Colômbia; Costa Rica; Dominica; El Salvador; Equador; 
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Estado Plurinacional da Bolívia; Grenada; Guatemala; Guiana; Haiti; Honduras; Jamaica; 

México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; República Bolivariana da Venezuela; República 

Dominicana; Santa Lúcia; São Vicente e Granadinas; St. Kitts e Nevis; Suriname; Trinidad e 

Tobago; e Uruguai. Por sua vez, em referência ao desenvolvimento social e econômico da 

região, no período de 01 de julho de 2014 a 30 de junho de 2015, o documento citado destaca: 

 
Graças aos elevados preços dos produtos básicos e às reformas estruturais em prol 

do crescimento, a América Latina desfrutou de uma década de forte crescimento 

econômico e progresso social significativo. Durante a última década, o crescimento 

econômico anual entre os 40% da parte inferior da população foi em média de 5,2%, 

ofuscando o desempenho daquele grupo em todas as outras regiões do mundo. Pela 

primeira vez na sua história, a região teve em 2011 um número maior de latino-

americanos na classe média do que na pobreza. 

O progresso econômico e social no Caribe tem sido mais limitado. A subregião, 

altamente dependente da demanda externa das nações ricas e significativamente 

vulnerável a desastres naturais, vem crescendo muito mais lentamente, e os ganhos 

sociais em alguns países não têm aumentado. Em um esforço para promover a 

atividade econômica, o Banco Mundial patrocinou em junho o terceiro Fórum de 

Crescimento Caribenho, uma iniciativa que envolve o governo, setor privado e a 

sociedade civil em apoio às reformas em prol do crescimento (BANCO MUNDIAL, 

2015, p. 42). 

 

          Em referência à assistência do Banco, notamos a sintonia com o papel da Organização 

Internacional de concessão de empréstimos, assessoria técnica e divulgação de conhecimento.  

 

O Banco Mundial aprovou US$ 6,0 bilhões para 33 projetos na região neste 

exercício financeiro. O apoio incluiu US$ 5,7 bilhões em empréstimos do BIRD e 

US$ 315 milhões em compromissos da AID. Os principais setores foram Saúde e 

Outros Serviços Sociais (US$ 1,6 bilhão); Administração Pública, Lei e Justiça 

(US$ 1,3 bilhão); e Educação (US$ 1,0 bilhão). 

O Banco Mundial adapta seus diversos serviços financeiros, de conhecimento e de 

integração às necessidades prementes da região, que incluem o aumento da 

produtividade, melhoria da integração comercial, melhor gestão do risco de 

desastres e criação de educação e empregos de boa qualidade. Aborda essas 

necessidades por meio do financiamento de projetos; de mecanismos inovadores 

como os Fundos de Investimento Climático; e de relatórios aprofundados como o 

“Professores Excelentes: Como melhorar a aprendizagem dos estudantes na 

América Latina e no Caribe” e o Rising South: Changing World, Changing 

Priorities. (Sul que se eleva: mundo em mutação, mudança de prioridades). 

No período que antecedeu as Reuniões Anuais do Grupo Banco Mundial e do Fundo 

Monetário Internacional em Lima, Peru, em outubro de 2015, o Grupo Banco 

Mundial realizou uma série de eventos sob o título “Estrada para Lima.” Esses 

eventos promoveram discussões de desafios e soluções de desenvolvimento. Eles 

destacaram a contribuição da América Latina e Caribe para o debate sobre o 

desenvolvimento global, particularmente sobre a importância dos países de renda 

média para a eliminação da pobreza extrema até 2030 e na promoção da 

prosperidade compartilhada de maneira sustentável (BANCO MUNDIAL, 2015, p. 

42-43; grifos do autor). 
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          O Relatório Anual de 2015 do Banco Mundial afirma, no que se refere ao aumento da 

produtividade, da eficiência do Estado e da resiliência a desastres e proteção do meio 

ambiente, que:  

 

O crescimento extraordinário da região nos últimos tempos e sua capacidade de 

superar a recessão global de 2008-2009 contrastam com seus atrasos de 

produtividade. Os obstáculos incluem o alto custo da logística, que é de duas a 

quatro vezes superior ao dos líderes mundiais; infraestrutura inadequada e educação 

de baixa qualidade. Educação e saúde melhores são essenciais para aumentar o 

capital humano e impulsionar a produtividade. [...]. 

A falta de acesso a serviços públicos de qualidade fornecidos pelo Estado, inclusive 

educação e segurança, está frustrando os sonhos e as ambições dos pobres e da 

classe média. [...]. 

A região da América Latina e Caribe abriga 9 dos 20 países mais suscetíveis a 

desastres naturais, que custam aos governos da região cerca de US$ 2 bilhões ao 

ano. Como resposta, os países ficaram mais esclarecidos com relação a desastres e 

estão aguçando seu foco na prevenção. O Banco Mundial fornece ferramentas e 

mecanismos para aumentar a resiliência, incluindo instrumentos de vanguarda, como 

o seguro contra o risco de catástrofes (BANCO MUNDIAL, 2015, p. 43). 

 

          Atentando-se aos objetivos específicos do Banco Mundial de redução da extrema 

pobreza e de promoção da prosperidade compartilhada, o documenta pontua:  

 

A América Latina e o Caribe obtiveram ganhos impressionantes nos últimos anos, 

aumentando o tamanho da classe média e reduzindo o número de pobres. Mas a 

desigualdade continua alta e a redução da pobreza pode estar estagnada. Cerca de 75 

milhões de pessoas ainda vivem com menos de US$ 2,50 por dia, e quase dois terços 

da população da região são pobres ou estão vulneráveis a cair na pobreza — uma 

situação que o crescimento lento pode exacerbar. 

Auxiliar os países a continuarem a abordar o hiato de desigualdade com a criação de 

oportunidades para todos está no topo da agenda regional do Banco Mundial. No 

Equador, um projeto do Banco que busca aumentar o acesso a serviços de 

saneamento aprimorados e reduzir a poluição das águas residuais entre os setores 

vulneráveis da cidade de Guayaquil beneficiará quase 1 milhão de residentes. No 

Brasil, um programa apoiado pelo Banco beneficiará 1 milhão de afrodescendentes 

ou indígenas por meio de melhorias no serviço público (BANCO MUNDIAL, 2015, 

p. 43). 

 

          Cabe lembrar que os estudiosos da área (CHOSSUDOVSKY, 1999; LEHER, 1998, 

1999; PEREIRA, 2010a, 2010b, 2014; SOARES, 2000; STIGLITZ, 2002) questionam a 

atuação do Banco Mundial quanto à redução da pobreza, pois “este financiou um tipo de 

desenvolvimento econômico desigual e perverso socialmente, ampliando a pobreza mundial, 

concentrando renda, aprofundando a exclusão social e destruindo o meio ambiente” 

(MARQUEZ, 2006, p. 40), nas seis regiões que atua, inclusive na América Latina e Caribe.   

           É oportuno retornarmos à publicação Una guía del Banco Mundial (2008b) estudada 

anteriormente, que esclarece que as principais estratégias que guiam o trabalho do Banco 

Mundial junto aos países membros são formuladas e reformuladas periodicamente, pela sua 

equipe de profissionais ou em conjunto com os países membros. Entre as estratégias, 
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destacam-se os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio e, a partir de 2016, os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável; o Marco Estratégico de Trabalho; as Estratégias Temáticas e 

Setoriais; o Marco Detalhado de Desenvolvimento; as Estratégias para a Redução da Pobreza; 

e as Estratégias de Assistência do País. 

          Nesta estrutura organizacional, o documento Estratégia de Assistência do País é um 

plano de negócios que orienta as atividades do Banco em um país, sendo uma ferramenta para 

análise das políticas propostas, orientação e apresentação dos programas de país, além de ser 

utilizado para medir o impacto do trabalho realizado. A estratégia é preparada a partir de 

discussões e consultas junto aos representantes de várias entidades governamentais nos níveis 

federal, estadual e municipal, a sociedade civil, bem como ao setor privado, a comunidade 

internacional e a equipe do Banco Mundial. A preparação deste documento conta com o 

envolvimento e as contribuições substanciais da equipe do Banco para o país, em um processo 

de “desenvolvimento conjunto desta estratégia redigindo partes do documento, fornecendo 

aconselhamento e comentários, participando dos vários grupos temáticos e de trabalho, 

tomando parte nas diversas reuniões e no retiro da Estratégia de Assistência do País” 

(BANCO MUNDIAL, 2003, p. 4). 

          É preciso registrar que este documento intitulado Estratégia de Assistência do País, 

bem como os documentos políticos e a série de estudos e pesquisas sobre os diferentes setores 

constituem as informações utilizadas no momento da negociação dos Acordos de 

Empréstimos entre os países membros e o Banco Mundial, influenciando o desenho dos 

projetos e a agenda do setor financeiro. Neste processo de assessoramento técnico e 

assistência financeira, os estudos de pré-investimento – um dos componentes financiáveis, 

assegurados no interior dos projetos – constituem uma forma de automatizar a continuidade 

dos empréstimos segundo Fonseca (1997), pois no desenho de um projeto são incluídos 

estudos capazes de detectar a possibilidade de um futuro acordo entre o Banco e o país 

membro. Nesta perspectiva, percebemos que o “objetivo do Grupo Banco Mundial é 

maximizar sua contribuição às instituições clientes – os governos e as empresas brasileiras – 

por meio de empréstimos e aconselhamento” (BANCO MUNDIAL, 2003d, p. 68). 

          Para ampliar nossa compreensão sobre essa complexa rede de ações, destacamos pontos 

essenciais dos documentos Estratégia de Assistência do País referente ao Brasil de 2004-2007 

(2003d), 2008-2011 (2008a) e 2012-2015 (2011b) publicizados pelo Banco Mundial, 

ressaltando as orientações relacionadas às políticas de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância”, contribuindo para acompanharmos o processo em construção.  
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          O documento Um Brasil mais justo, sustentável e competitivo: estratégia de assistência 

ao país 2004-2007 (2003d), elaborado pelo Banco Mundial em parceria com Corporação 

Financeira Internacional e a equipe do governo brasileiro, propõe programas de assistência 

multissetoriais integrados fundamentados na estabilidade macroeconômica, na boa 

governabilidade e na gestão do setor público formando a base para um Brasil justo, 

sustentável e competitivo. 

          No que se refere à estratégia de assistência do Banco para um Brasil mais justo, o 

documento propôs que uma “série de empréstimos programáticos para a reforma do setor de 

desenvolvimento humano seriam o principal instrumento de apoio às melhorias na estrutura 

das políticas de saúde, educação e proteção social no nível nacional”, complementados por 

empréstimos em nível federal, estadual e municipal (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 79). Já 

para o objetivo de longo prazo de um Brasil mais equitativo, propôs alcançar melhorias no 

conhecimento e na capacitação profissional; maior longevidade e saúde; e a eliminação 

progressiva da vulnerabilidade, da pobreza extrema e da exclusão social. 

          Em referência ao setor da saúde, propôs a redução na desigualdade dos serviços de 

saúde, melhorias nos sistemas de vigilância e prevenção das doenças transmissíveis, maior 

acesso à água e saneamento nas populações mais pobres. Na área de proteção social, o 

documento propôs um maior apoio à assistência social. 

 

O Banco Mundial vem expandindo ativamente o apoio à proteção social como 

respostas às prioridades e solicitações da nova administração. Uma grande parte da 

assistência se concentra nos níveis técnicos e de políticas do programa plurianual de 

AAA [Atividade Analítica e de Aconselhamento], Assistência Social para o Brasil 

(BRASA), que abrange: 

. Provisão de aconselhamento sobre técnicas e políticas, quando solicitado, mediante 

o fornecimento de breves notas sobre políticas, que tratam de assuntos tais como a 

integração dos programas de assistência social (Bolsa Família), Fome Zero, Primeiro 

Emprego e de experiências internacionais sobre esse tema. 

. Provisão de assistência técnica para os instrumentos que visam aprimorar o 

direcionamento dos programas sociais, abrangendo uma avaliação do Cadastro 

Único, um estudo realizado em vários países sobre os mecanismos de 

direcionamento e mapas de pobreza.  

.    Condução de avaliações de longo prazo que incluem uma Avaliação da Rede de 

Proteção Social e trabalhos a ela relacionados sobre as despesas do setor social, bem 

como análises aprofundadas da pobreza. 

. Apoio ao desenvolvimento de um sistema de monitoramento e avaliação com base 

em resultados no contexto do PPA [Plano Plurianual]. 

. Apoio para fortalecer as pesquisas domiciliares e a coleta para análise das políticas 

sociais (BANCO MUNDIAL, 2003d, p. 82).  

  

          Neste contexto, o apoio à educação teria prioridade, sendo que a melhoria na qualidade 

e nos resultados seria direcionada para o Ensino Fundamental, com crescente abrangência do 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”, Ensino Médio e Ensino Superior, de acordo com as 
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orientações presentes nos Documentos Setoriais de Educação de 1995 e 2000 e na Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem 

assinada pelo Brasil na Conferência Mundial de Educação para Todos (1990).  

         Com relação aos resultados de médio prazo, propôs o maior acesso e qualidade dos 

programas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, contribuindo para a criação de novos 

e variados modelos nos municípios. Para tal, o Banco selecionou duas atividades a serem 

realizadas – elaboradas, aprovadas e implementadas no futuro –, para apoiar suas 

contribuições: Projeto de Desenvolvimento da Primeira Infância para o Rio de Janeiro e 

Projeto Municipal de Desenvolvimento da Primeira Infância. Neste sentido, cabe salientar 

que o Banco Mundial “poderá auxiliar na criação de um modelo educacional para a primeira 

infância no nível local, mediante um projeto piloto na cidade do Rio de Janeiro. Se esse 

modelo for bem sucedido, será ampliado e levado a outras cidades e integrado a um programa 

nacional” (BANCO MUNDIAL, 2003d, p. 79). Sobre a proposta de contribuir para novos e 

variados modelos de programas de desenvolvimento para as crianças menores de sete anos de 

idade nos municípios e transformá-los em modelos educacionais, integrados a um programa 

nacional, deve-se considerar a capacidade que o Banco tem para aconselhar os países 

membros a adotarem suas proposições políticas, inclusive para a “primeira infância”, 

conforme ressalta Marquez (2006).  

 

A proposta de contribuir para  novos modelos de desenvolvimento da 

primeira infância nos municípios e a afirmação de transformá -lo em 

modelo educacional, integrado a um programa nacional, nos possibilita 

observar a capacidade que o Banco Mundial tem para formular conceitos 

constituintes de seu pensamento e orientar os países clientes a adotarem 

suas políticas, estratégias e programas, com o objetivo de reordenamento 

político, organizacional, institucional e curricular da educação pública, 

inclusive da educação da primeira infância. Os documentos globais,  

setoriais e específicos dos países mutuários revelam a continuidade e 

adaptabilidade das políticas educacionais, em todos os níveis de ensino, 

incluindo a educação infantil, em fase de implantação desde os anos 

noventa, as quais seguem o eixo central das políticas e estratégias do 

Banco Mundial (MARQUEZ, 2006, p. 178).  

 

          Nesta mesma direção, foi elaborado o segundo documento em estudo, a Estratégia de 

parceria com o Brasil 2008-2011 (BANCO MUNDIAL, 2008a), organizado em torno de 

quatro áreas de participação: fortalecimento das bases de macroeconomia e governança de 

crescimento; incentivo à competitividade; aumento da equidade; e melhoria da 

sustentabilidade ambiental. Este documento, diferentemente do anterior, não faz referência às 

políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, apenas cita a educação como um dos 

desafios paradigmáticos em que o Brasil necessita da participação do Banco Mundial. 
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Em primeiro lugar, é necessário considerar o desafio da educação. A última EAP 
[Estratégia de Assistência do País] se concentrou na expansão da cobertura. Em 

parte devido aos avanços substanciais do Brasil nessa área, o Banco não se deterá 

mais no aumento da cobertura do ensino. Agora o enfoque do trabalho da instituição 

será dirigido ao aperfeiçoamento do sistema de educação (partindo do trabalho 

amplamente reconhecido de AAA [Atividade Analítica e de Aconselhamento] nessa 

área) e ao alinhamento das intervenções estaduais e federais nos estados. O Banco 

apoiará a ênfase na melhoria do desempenho e da prestação de contas, assim como 

no aumento da contribuição do ensino para inovação e o crescimento, tanto no nível 

federal como estadual (BANCO MUNDIAL, 2008a, p. 22).  

 

          Sob esse clima, o documento (BANCO MUNDIAL, 2008a) aborda a outro desafio 

paradigmático relacionado ao desenvolvimento urbano, no qual pontua que a Corporação 

Financeira Internacional trará financiamento do setor privado para as cidades com objetivo de 

complementar a participação do Banco Mundial no investimento em habitação, infraestrutura, 

saúde e educação por meio da parceria público e privada. É interessante atentarmos em 

relação à presença da Corporação Financeira Internacional, tanto na elaboração dos 

documentos de Estratégia de Assistência do País (2003d, 2008a, 2011b) quanto nas 

orientações de financiamentos referentes a educação e a saúde nos Documentos Setoriais de 

Educação (1995b, 2000a, 2011a),  pois cabe esta Organização Internacional do Grupo Banco 

Mundial promover o crescimento dos países em desenvolvimento ao financiar os 

investimentos do setor privado (BANCO MUNDIAL, 2004e).   

          Um outro aspecto que consideramos significativo abordar referente ao documento 

Estratégia de parceria com o Brasil 2008-2011 (BANCO MUNDIAL, 2008a) é o item 

intitulado Como o Grupo Banco Mundial foi solicitado a ajudar, organizado em: áreas de 

interesse; maior flexibilidade e agilidade; e atender à demanda e oferta adotando senso de 

oportunidade baseado em princípios.  Neste último, destacamos os parâmetros do programa 

de financiamento do BIRD em relação ao Trabalho Analítico e de Aconselhamento:  

 

O Brasil valoriza o trabalho analítico e de aconselhamento do Banco. À medida que 

o País muda, o mesmo ocorre com a natureza dessa atividade. Em primeiro lugar, 

como uma resposta à constante demanda do Brasil, será atribuída maior ênfase às 

atividades de AAA [Atividade Analítica e de Aconselhamento] que abordam como a 

política deve ser implementada e menos o que deve ser feito. Em segundo lugar, 

haverá uma maior integração do trabalho de AAA com os empréstimos. Em terceiro 

lugar, os ministérios da Fazenda e do Planejamento terão uma maior participação na 

definição das prioridades de AAA e na disseminação de seus resultados.  Em quarto 

lugar, será atribuída uma maior importância à cooperação entre essas atividades e o 

IPEA [Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada], o excelente instituto de pesquisa 

do governo. Fundos também serão reservados para aconselhamento no tempo certo 

sobre questões estratégicas de conteúdo político altamente sensíveis (como, por 

exemplo, energia hidrelétrica, aviação civil e trens de alta velocidade, assim como o 

fortalecimento da gestão da dívida pública estadual) nas quais o governo brasileiro 

valoriza a combinação do conhecimento e do ‘selo de aprovação’ do Banco. A 

atividade programática de assistência e aconselhamento ajudará a tornar esse 

instrumento oportuno e relevante, permitindo o uso efetivo de nosso poder 
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agregador. O Banco também fornecerá assistência técnica com pagamento por 

serviço prestado em resposta a solicitações específicas do governo, como está sendo 

feito agora para as PPPs [Plano Plurianual] nos setores de irrigação e aviação civil 

(BANCO MUNDIAL, 2008a, p. 22). 

 

          Diante das afirmações do Banco Mundial referentes ao Trabalho Analítico e de 

Aconselhamento desenvolvido pelo mesmo nos países prestatários, inclusive no Brasil, 

podemos notar que o aconselhamento da referida Organização Internacional financeira está 

presente em várias fases do Ciclo de Projetos desenvolvidas – formulação do documento 

Estratégia de Assistência do País; identificação dos projetos que contribuem para alcançar as 

estratégias de desenvolvimento; preparação do projeto no qual o Banco oferece 

assessoramento técnico e assistência financeira; preparação do documento de avaliação inicial 

e do texto provisório dos documentos jurídicos; negociação e apresentação à Diretoria 

Executiva da Carta de Acordo entre o Banco Mundial e o mutuário; implementação do projeto 

pelo mutuário e supervisão, monitoramento do desempenho e aconselhamento pelo Banco; 

implementação e conclusão com o relatório final de avaliação; e o Departamento de 

Avaliação de Operações, entidade independente, avalia todos os aspectos do projeto e prepara 

o relatório de avaliação ex-post (BANCO MUNDIAL, 2003a, p. 68).  

          No tocante as relações da equipe técnica do Banco Mundial com os países mutuários, 

inclusive com o Brasil, Silva (2003) assinala: 

 

A continuidade dessas relações revela profundas mudanças neste relacionamento, 

desde uma simples recomendação até exigências institucionais a serem cumpridas 

para a obtenção de outros empréstimos. Se analisarmos essas relações pela sua 

historicidade, constata-se uma constante presença e uma firme atuação da equipe do 

Banco Mundial de diferentes maneiras e, em quase todos os governos e em cada 

uma delas, a natureza dessa relação se torna mais assimétrica e revestida de 

cooperação técnica e de ‘ajuda’. A complexidade deste relacionamento advém das 

macropolíticas econômicas formuladas pelo conselho de diretores do Banco 

Mundial, representantes dos países capitalistas desenvolvidos, e encaminhadas aos 

governos solicitantes de empréstimos e com graves questões sociais e regionais. 

Advém, ainda, da decisão dos governos dos países ricos e dos donos de empresas 

multinacionais de apropriarem-se da riqueza dos países da América do Sul e do 

Oriente. O poder político, bélico e econômico desses países possibilita que, por meio 

do Banco Mundial, do Fundo Monetário e da Organização Mundial do Comércio 

(OMC), definam-se e operacionalizem-se na prática as medidas de ajustes e correção 

e de direcionamento dos interesses dos credores e grupos empresariais. Ao fixar um 

corpo de representantes como seu grupo de trabalho em determinada região, o Banco 

Mundial colhe diagnósticos de situações específicas, divulgando-os como modelos a 

serem seguidos. E mais, a sua presença diária permite uma constante avaliação do 

devedor, no que se refere a sua capacidade de pagamento da dívida, monitoramento 

e fiscalização quanto ao uso correto dos recursos, além de pressioná-lo para adotar 

comportamentos adequados aos princípios do Banco, mas lesivos para o país. Com 

estes procedimentos e com o discurso de colaboração, os técnicos passam a 

monitorar e fiscalizar os empréstimos. A posse de diagnósticos locais permite que se 

apropriem das singularidades e as generalizem, e que se suprimam a história e a 

cultura da população local (SILVA, 2003, p. 286-287). 
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          Parece-nos fundamental destacar a presença marcante do trabalho analítico e 

aconselhamento técnico, como um dos serviços oferecidos pelo Banco aos países membros, 

assim como uma das condicionalidades da Organização Internacional aos países prestátarios 

com o objetivo de disseminar os conceitos constituintes de seu pensamento de reordenamento 

ideológico, político, econômico, social e cultural. Nesta perspectiva, cabe registrar também 

que, na publicação Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas 

e a preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância (NAUDEAU etal., 

2011), o Banco Mundial justifica a elaboração da obra devido à procura por aconselhamento 

dos países prestátarios e dos gestores de projetos sobre o investimento em “Desenvolvimento 

da Primeira Infância”, assim como nos documentos Estratégia de Assistência do País 

(BANCO MUNDIAL, 2003d, 2008a, 2011b).  

          Diante das afirmações do Banco Mundial referentes ao trabalho analítico e 

aconselhamento técnico, faz-se necessário insistir nas análises de Coelho (2012) acerca do 

processo de institucionalização das proposições do Banco sustentada pela intermediação 

financeira e intermediação simbólica. 

 

O modo de atuação do GBM [Grupo Banco Mundial] varia de acordo com cada 

período histórico e com as prioridades dadas à questão do desenvolvimento, mas 

grosso modo se sustenta sobre dois aspectos: intermediação financeira e  [...] 

‘intermediação simbólica’.  

Essa intermediação simbólica está relacionada à construção de um quadro de 

referências internalizado pelos atores em seus processos interativos. É como uma 

força externa que impulsiona a produção de imagens coletivas, é institucionalizada 

por meio de políticas públicas e de formalização de acordos, de regras de conduta e 

de princípios. 

O processo de institucionalização só é possível porque há uma dimensão persuasiva 

que estabelece tipos de interação que não se reduzem precipuamente a jogos de 

soma zero. A intermediação simbólica, sob uma perspectiva funcional, é o escopo 

processual da ação do GBM. Muito mais que dinheiro, o banco negocia adesão a 

contratos, em um sentido mais amplo, a interesses dos atores relevantes no sistema 

de estados (COELHO, 2012, p. 17). 

 

          Nesta mesma perspectiva de aconselhamento e assistência técnica, no ano de 2011 foi 

elaborado o documento Estratégia de parceria com o Brasil 2012-2015 (BANCO 

MUNDIAL, 2011b). Neste foram propostos quatro objetivos estratégicos, dentro de uma 

estrutura de flexibilidade e adaptabilidade. São eles: aumentar a eficiência dos investimentos 

públicos e privados; melhorar a qualidade e expandir a prestação de serviços públicos para 

famílias de baixa renda; promover o desenvolvimento econômico regional por meio de 

políticas e investimentos estratégicos; e melhorar o gerenciamento de recursos naturais 

sustentáveis e a resistência à mudança do clima.  
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          No que se refere ao objetivo de melhorar a prestação de serviços públicos para famílias 

de baixa renda, o documento afirma que o Banco Mundial apoiará o governo brasileiro em 

seus esforços para cumprir suas metas sociais focando em ajudar a fortalecer o sistema de 

proteção social do país; a melhorar a cobertura e a qualidade da educação e dos serviços de 

saúde; a expandir o acesso da população pobre a habitações acessíveis; e a apoiar a promoção 

da inclusão de gênero.  

          De acordo com o documento, o Programa Bolsa Família é o foco central da estratégia 

de proteção social do governo brasileiro, que foi criado pela fusão de vários programas de 

complementação de renda pré-existentes (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão 

Alimentação e Auxílio Gás). Alcança cerca de 12 milhões de famílias beneficiárias e visa 

atingir mais 800.000 famílias elegíveis até 2013, além aumentar a cobertura de benefícios 

variáveis – de três a cinco crianças até quinze anos de idade, incorporando 1,3 milhão de 

novas crianças no programa (BANCO MUNDIAL, 2011b).  

          No tocante às políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, o documento 

ressalta a importância da expansão da “educação da primeira infância (ECD), creche e pré-

escola para evitar o desenvolvimento de déficits cognitivos potencialmente crônicos”, bem 

como de “formar parcerias com o Ministério da Educação (MEC) no fortalecimento de 

políticas ECD do Brasil, focando nas principais funções normativas e de supervisão (p. ex.: 

diretrizes de currículos, qualidade dos professores e padrões de instalações)”, além de apoiar 

os “municípios selecionados na elaboração, implementação e avaliação de impactos de 

programas ECD piloto direcionados às famílias de baixa renda, focando nas abordagens 

inovadoras com grandes efeitos potenciais de demonstração (p. ex.: em Recife e no Rio de 

Janeiro)” (BANCO MUNDIAL, 2011b, p. 28).  

          O documento também se refere à Avaliação de Impactos, que é parte integrante da 

Agenda de Conhecimento e Inovação do Banco Mundial, afirmando que ela contribui para 

avaliar a eficácia de políticas e programas inovadores e aprimorá-los para aumentar seu 

impacto de desenvolvimento. Entre as vinte avaliações de impactos apoiadas pelo Banco em 

andamento no Brasil – o maior número em todo o Banco –, uma delas refere-se ao 

desempenho dos professores e ao “Desenvolvimento da Primeira Infância”. 

 
Desempenho de professores e desenvolvimento da primeira infância (ECD). O 

Banco Mundial está ajudando a avaliar programas inovadores de ‘pagamento por 

desempenho’ que vinculam os bônus dos professores aos resultados de desempenho 

dos alunos em Pernambuco e no município do Rio de Janeiro, bem como a prestação 

de serviços de creches públicas no município do Rio de Janeiro. A IE de 

Pernambuco demonstrou que as escolas com metas mais ambiciosas obtiveram mais 

progressos e que os professores que gastavam mais tempo com instrução tinham 

muito mais probabilidade de conseguir o bônus. O programa de ECD mostra 
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impactos significativos na participação da força de trabalho das mães; a avaliação 

também medirá os efeitos do programa sobre o desenvolvimento cognitivo das 

crianças (BANCO MUNDIAL, 2011b, p. 16; grifo do autor). 

  

          É significativo observarmos que a sigla ECD, neste documento Estratégia de parceria 

com o Brasil 2012-2015 (BANCO MUNDIAL, 2011b), é utilizada tanto em referência ao 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” quanto em relação à Educação da Primeira Infância, 

diferentemente da definição presente nas publicações estudadas anteriormente que abordam 

políticas multissetoriais de educação, saúde, nutrição, proteção social, assistência social, água 

e saneamento (DENBOBA et al., 2014a, p. 1; EVANS; KOSEC, 2011, p. 1; NAUDEAU et 

al., 2011, p. 5).  

          Atentando-se para às terminologias adotadas pelo Banco Mundial, Rosemberg 

(2002a) assinala que: 

 

Ora, no campo da educação infantil, o Banco Mundial entra no Brasil com 

uma nova concepção: a de ‘desenvolvimento infantil’, que, a meu ver, não 

significa apenas alteração de terminologia. Significa, sim, alteração de 

concepção, pois programas para desenvolvimento infantil podem ser 

implantados pelas mães, por visitadoras domiciliares, no contexto da casa, 

da rua, da brinquedoteca sob a responsabilidade de qualquer instância 

administrativa. E mais: no bojo de programas ‘focalizados’ para o combate 

à pobreza corre-se o risco (já conhecido) de que eles não sejam 

complementares mas substitutos dos programas setoriais universais. Isto é, 

a despeito dos avanços das concepções, de teorias e leis de assistência 

social contemporânea, a prática de sua implantação em programas para 

crianças pequenas pobres atesta que os recursos alocados são poucos 

significativos para cobrir a complexidade das propostas de 

desenvolvimento integrado (bio-psíquico-social) (ROSEMBERG, 2002a, p. 

66).  

 

 

          Nesta mesma direção, Rosemberg (2002b) chama a atenção de que a literatura 

reserva a terminologia Educação Infantil para países desenvolvidos e  

Desenvolvimento Infantil para países em desenvolvimento, sendo que no caso do 

Brasil, o conceito ou a expressão Desenvolvimento Infantil pode driblar a 

regulamentação educacional – por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), Lei 9.394/1996 – que preconiza padrões institucionais e profissionais 

para a Educação Infantil, como formação profissional prévia dos professores, 

proporção adequada adulto-criança, instalações, equipamentos, respeito à legislação 

trabalhista, possibilitando a racionalização dos custos dos projetos e programas em 

detrimento da qualidade. 

           Tendo em vista a pauta de políticas em âmbito nacional do Banco Mundial presentes 

nos documentos de Estratégia de Assistência do País (2003d, 2008a, 2011b), apresentamos 
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também suas publicações acerca da temática em estudo: Brasil desenvolvimento da primeira 

infância: foco sobre o impacto das pré-escolas (BANCO MUNDIAL, 2002a) e Educação 

Infantil: programas para geração mais importante do Brasil (EVANS; KOSEC, 2011).  

          A publicação intitulada Brasil desenvolvimento da primeira infância: foco sobre o 

impacto das pré-escolas é um relatório de estudos elaborados pela equipe do Banco Mundial 

com o apoio do Grupo Consultivo formado por membros oficiais do governo brasileiro 

representando o Ministério da Educação, Secretaria de Estado de Assistência Social, 

Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Educação; membros das Secretarias Municipais 

de Educação, dos órgãos governamentais de pesquisa, representantes das Organizações Não 

Governamentais e UNICEF. Este foi publicado na versão original (em inglês) em 2001, 

traduzido e publicado em português em 2002. 

          O relatório (BANCO MUNDIAL, 2002a) está organizado em cinco capítulos: As 

distorções no desenvolvimento no Brasil e o Desenvolvimento da Primeira Infância; 

Mensurando os benefícios e os custos da educação pré-escolar; Um perfil da educação pré-

escolar no Brasil; Políticas e programas de Educação da Primeira Infância; e, Financiamento 

de pré-escolas e creches.    

          O documento (BANCO MUNDIAL, 2002a) apresenta a definição de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” (citado no capítulo1) e os benefícios das 

intervenções na área: melhor nutrição e saúde, índices de inteligência mais altos, maiores 

índices de matrícula, menos repetência, menores índices de evasão, maior participação das 

mulheres na força de trabalho, exemplificando com diversos estudos da experiência 

internacional de programas e projetos desenvolvidos em países como Argentina, Bolívia, 

Brasil, Colômbia, Índia, Jamaica e Peru, citados nos documentos e publicações apresentados 

no capítulo 2. 

          Na ótica do Banco, uma vasta literatura sobre o desenvolvimento infant il 

“sugere que um programa nacional abrangente de serviços para a primeira infância é 

uma forte arma contra a pobreza ao construir o capital humano, um dos melhores 

investimentos que um país pode fazer em seu desenvolvimento” (BANCO 

MUNDIAL, 2002a, p. viii). Novamente, o Banco Mundial reafirma a proposta de um 

programa nacional conforme citado no documento Um Brasil mais justo, sustentável e 

competitivo: estratégia de assistência ao país 2004-2007 (BANCO MUNDIAL, 2003d) e a 

importância do investimento em intervenções para a “primeira infância”, de acordo com as 

fontes documentais produzidas pela sua equipe (BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 
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1996, 2000a, 2005a, 2011a; DENBOBA et al., 2014a; NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 

2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010).     

          Ao analisar documentos de autoria ou divulgados pelo Banco, Rosemberg  

(2003) salienta que estes 

 

incluem o Desenvolvimento Infantil (DI) nas políticas de combate a 

pobreza através do investimento no capital humano e, indiretamente, nas 

políticas de igualdade de oportunidades para homens e mulheres (YOUNG, 

1996). Em vários de seus documentos, o BM [Banco Mundial] atribui ao DI 

uma função instrumental, visando a prevenir ou compensar carências de 

crianças pobres, procurando, especialmente, maior eficiência do ensino 

fundamental e, assim, combater o círculo de reprodução da pobreza 

(ROSEMBERG, 2003, p. 186). 

    

          O relatório Brasil desenvolvimento da primeira infância: foco sobre o impacto das 

pré-escolas (BANCO MUNDIAL, 2002a) aborda também a estrutura e o acesso às 

creches e pré-escolas no Brasil, destacando as principais dimensões estruturais de 

acesso baseado em dados de 1997: maiores índices de matrícula entre crianças mais 

velhas; menor acesso para crianças que vivem no Centro-Oeste, Sul, Norte e em 

áreas rurais em geral; e menor acesso entre as crianças mais pobres.  

          Em referência ao impacto da pré-escola, o relatório elenca as principais 

descobertas. A primeira é que ter frequentado a pré-escola teve um impacto positivo 

sobre a média total de anos de estudos, podendo aumentar de seis para sete anos essa 

média. Além disso, o documento aponta que há um impacto relativamente baixo da 

pré-escola sobre a nutrição da criança e há um impacto positivo direto e indireto da 

pré-escola sobre a capacidade futura de gerar renda, para qual estima-se um aumento 

de 11%, baseado em uma frequência de dois anos de pré-escola.  

          Tendo como base as descobertas citadas, o Banco (2002a) propôs ao governo 

brasileiro algumas medidas para aumentar os retornos para estes investimentos: o 

fortalecimento dos investimentos em pré-escola para aumentar a frequência e a 

eficiência; a expansão do acesso à pré-escola para as crianças pobres do Brasil como 

prioridade política; a combinação da pré-escola com outros serviços de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”; e o trabalho futuro, no qual destaca:  

 

Os resultados apresentados neste relatório são os passos iniciais 

encorajadores rumo a uma estratégia nacional de melhoria dos serviços 

pré-escolares e de desenvolvimento da primeira infância no Brasil. A 

formulação de uma estratégia abrangente, entretanto , requer mais 

pesquisas quanto (i) à qualidade do ensino, (ii) ao papel dos provedores 

privados e informais da educação inicial, (iii) ao impacto de programas 

como o FUNDEF. Os resultados destas pesquisas deveriam ser 

combinados com uma melhor focalização e com estratégias de 
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financiamento de baixo-custo, [...], para se desenvolver um sistema pré -

escolar eficiente e bem direcionado (BANCO MUNDIAL, 2002a, p. xiii).  

 

          Estas proposições nos remetem aos quatro eixos temáticos dos Pontos de entrada 

estratégicos de investimento em políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância, sendo 

que ao analisarmos o eixo temático referente aos Programas baseados em Centros de 

Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão escolar notamos que o 

relatório (BANCO MUNDIAL, 2002a), apesar da referência aos benefícios dos Centros 

institucionalizados e formalizados para as crianças menores de quatro anos de idade (creches), 

focou nas pré-escolas, tendo como justificativa a limitação de dados referentes ao atendimento 

de crianças de zero a seis anos de idade. No entanto, apesar desta justificativa, no decorrer da 

publicação são citados dados sobre creches e pré-escolas brasileiras distintamente e dados em 

que não há distinção entre creche e pré-escola. Ademais, o relatório assinala que os dados 

detalhados fornecidos por um dos documentos analisados – Pesquisa sobre Padrões de Vida 

1996/97 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1997) – tornaram possível 

mensurar os efeitos de longo prazo da educação precoce. Nesta direção, Marquez (2006) 

indaga: 

 

Cabe-nos questionar, contudo, se a limitação de dados seria realmente a razão para 

focar o estudo na pré-escola, já que ao longo do documento são apresentados dados, 

tanto referentes à creche como à pré-escola, ou se a razão seria a lógica econômica, 

– que restringiria o atendimento à pré-escola, devido às orientações presentes nos 

documentos do Banco (1986, 1995, 1998, 2000a) –, com vistas à racionalização dos 

gastos públicos com educação, inclusive, educação infantil e de fomentar a expansão 

das escolas privadas e das financiadas pelas comunidades (MARQUEZ, 2006, p. 

183). 

 

          Parece-nos importante resgatar, neste ponto, que as fontes documentais publicadas 

(BANCO MUNDIAL, 2011a; DENBOBA et al., 2014a; EVANS; KOSEC, 2011; 

NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010)  após o período 

investigado por Marquez (2006) também reafirmam que o foco das políticas está em 

Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na 

prontidão escolar institucionalizados e formalizados, especialmente a partir da pré-escola. 

Além disto, na nossa pesquisa denominada do tipo Estado da Arte abordamos que as 

dissertações de Real (2000), Ramon (2003), Lopes (2009) e Bueno (2012) discutem a 

temática em consonância com as análises críticas de Marquez (2006).  

          As pesquisadoras citadas assinalam que a Educação Infantil brasileira se institui em um 

cenário de Reforma do Estado e da Educação que permeiam mudanças orientadas pelas 

Organizações Internacionais, especialmente pelo Banco Mundial, verificando o enfoque dos 
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investimentos públicos para o Ensino Fundamental em detrimento da Educação Infantil, a 

descentralização do sistema de ensino, que se traduz em municipalização e a privatização por 

meio da constituição de um mercado de consumo de serviços. Para esta etapa da Educação 

Básica se recomenda baixo investimento público por meio de programas não-formais e 

informais, principalmente para o atendimento das crianças menores de três anos de idade, com 

a participação de iniciativas comunitárias e de organizações não governamentais, retirando o 

papel do Estado.   

          No que concerne às creches domiciliares, o relatório Brasil desenvolvimento da 

primeira infância: foco sobre o impacto das pré-escolas (BANCO MUNDIAL, 2002a) 

cita-as como exemplos de alternativas de baixo custo às pré-escolas públicas formais e as 

sugere ao governo brasileiro.  

 

Dados os recursos insuficientes do governo, é viável examinar o papel de sistemas 

informais alternativos e de sistemas de ONGs [Organizações Não Governamentais] 

que podem ajudar a fortalecer, ou que podem até mesmo agir como substitutos para 

as creches e pré-escolas tradicionais. 

Avaliações de programas informais de DPI e de programas de ONGs bem 

direcionados também mostram vantagens em comparação a programas formais. 

Estas descobertas sugerem que vale à pena dar uma nova avaliada na política 

brasileira de educação da primeira infância, que favorece serviços de primeira 

infância centralizados e exclui outros modelos (BANCO MUNDIAL, 2002a, p. 

30). 

 

          Neste contexto, Rosemberg (2002b, 2003, 2015) questiona as proposições do 

Banco Mundial acerca de Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da 

Primeira Infância não formalizados e sua incorporação pelos governos nacionais, pois 

estes não promovem a equidade social, de gênero e raça conforme prometem suas 

fontes documentais, mas redundam em atendimento de baixa qualidade e incompleto, 

provocando, na maioria das vezes, novos processos de exclusão social, pois 

destinam-se especialmente aos segmentos mais vulneráveis da população. 

 

A crítica que interponho aos programas ‘não-formais’ não decorre de sua 

‘informalidade’, nem do baixo custo em si, mas do fato de que são 

programas incompletos implantados como soluções de emergência, porém 

extensivas, o que redunda, geralmente, em atendimento de baixa qualidade 

e de grande instabilidade, sendo destinados, exatamente, a populações 

pobres que, da ótica de políticas afirmativas, necessitam de e têm direito a 

programas completos e estáveis como medidas de correção das inj ustiças 

que vêem sofrendo histórica e sistematicamente (ROSEMBERG, 2003, p. 

190). 

 

          Ademais, Rosemberg (2002b, 2003) assinala a importância de analisarmos os 

custos diretos e indiretos dos programas informais, não-formais ou não 

institucionalizados propostos, que nem sempre são baratos, pois por vezes envolvem 



245 
 

custos indiretos altos, gerados, inclusive, pelo caráter de emergência e improvisação 

destes que tendem a aumentar seus custos quando perduram por um longo período de 

tempo.  

          Em relação à participação das Organizações Não Governamentais nas atividades 

alternativas ou programas informais ou não-formais organizadas pela comunidade, 

como creches comunitárias e outras intervenções de “desenvolvimento da primeira 

infância” não formalizados e não institucionalizados, Lívia De Tommasi (2000), 

Marcos Arruda (2000) e Vera Peroni (2011, 2015) salientam que estas seguem as 

proposições políticas do Banco sobre a necessidade de racionalizar os custos dos 

projetos sociais, eximindo-se a responsabilidade do Estado e delegando à população 

a solução de seus problemas.   

          Na mesma direção, José Adelson da Cruz (2004) e Lúcia Maria Neves (2005) 

frisam que a ênfase dada à independência das Organizações Não Governamentais, ao 

mesmo tempo que aproxima a sociedade civil do mercado, afasta o Estado da esfera 

social. Os diferentes programas implementados são encampados pelo setor 

governamental, articulados com os ministérios da área social e desenvolvidos em 

parceria entre as três esferas do governo e a sociedade civil, tendo como princípio a 

focalização de ações nos segmentos populacionais mais pobres , apresentando como 

metas a redução da pobreza, o crescimento econômico e a continuidade do ajuste 

fiscal.  

          No que diz respeito aos Pontos de entrada estratégicos de investimento em políticas de 

Desenvolvimento da Primeira Infância baseados em Programas domiciliares baseados na 

mudança de comportamento em relação á saúde, á nutrição e aos cuidados parentais, o 

relatório do Banco Mundial (2002a) em estudo não menciona nenhuma orientação específica, 

apenas cita a proposta de um Programa Criança Maravilhosa a ser desenvolvido no Rio de 

Janeiro baseado numa “abordagem holística para o desenvolvimento da criança e um 

suprimento integrado de serviços municipais de saúde, educação e serviço social nos diversos 

locais onde as famílias buscam cuidados (por exemplo, escolas, creches e centros de saúde)” 

(BANCO MUNDIAL, 2002a, p. 34).   

          Com relação ao Programa Criança Maravilhosa, Rosemberg (2002b) afirma que este 

projeto foi elaborado em parceria entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e o Banco 

Mundial, mas não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Na pesquisa realizada pelo 

Programa Interuniversitário de Pesquisa de Demandas Sociais da Universidade Estadual do 
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Rio de Janeiro foram efetuadas 902 entrevistas domiciliares e dois aspectos significativos 

foram identificados em relação às creches domiciliares ou mãe-crecheiras.  

 

Os resultados são muito semelhantes aos de outras pesquisas efetuadas no Brasil nas 

últimas décadas (PNAD, 85; Bemfam, 1996; PPV, 1996-1997) evidenciando o 

pequeno uso de creches domiciliares (ou ‘mães-crecheiras’): na pesquisa carioca de 

1995, menos de 1,1% das respostas sobre o local onde as crianças ficam durante o 

dia (de 2ª a 6ª feira) assinalaram a alternativa mãe-crecheira (Prodeman, 1995, 

gráfico 1). Tal porcentagem sobe para 1,8% na faixa etária de 0 a 1 ano e cai para 

0,8% nas demais faixas etárias. 

Além do pequeno uso, a pesquisa indagou, também, ‘em caso de possibilidade de 

escolha de outra modalidade de guarda, como o responsável decidiria’. A 

modalidade ‘mãe-crecheira’ foi a mais rejeitada entre as alternativas de guarda, seja 

por seus usuários, seja por usuários de outras modalidades (Prodeman, 1995, gráfico 

26). Ou seja, apesar de a escolha da família por modalidades de EI [Educação 

Infantil] se constituir um tema de pesquisa pouco desenvolvido nos países 

subdesenvolvidos em geral, e no Brasil em particular, há indícios a sugerir que a 

modalidade creche domiciliar não faz parte de um repertório cultural nacional. Sua 

adoção pela administração pública mais responderia à importação de cânones 

(adesão à moda, na acepção de Haddad apud Myers, 1997) do que respeito ‘à 

diversidade cultural’ como quer Young (1996) (ROSEMBERG, 2002b, p. 53).  

  

          Na pesquisa desenvolvida por Rossetti-Ferreira, Ramon e Silva (2002) as 

autoras também observaram a preferência das famílias pelo atendimento em      

Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância institucionalizados e formalizados (creches 

e pré-escolas) do que programas não formais como creches domiciliares ou mães-crecheiras. 

          O relatório do Banco Mundial (2002a) cita também, como exemplo de programas 

informais no Brasil, o Programa de Alimentação Pré-Escolar (PROAPE) desenvolvido em 

São Paulo no período de 1977 a 1980, baseado nos Centros para Educação e Alimentação Pré-

Escolar (CEAPES) com apoio do Banco Mundial, que “testou diferentes modelos de 

programas integrados de larga escala e baixo custo”, sendo que estes “incluíam intervenções 

de saúde, nutrição e educação” (BANCO MUNDIAL, 2002a, p. 35). De acordo com o 

relatório: 

 

O PROAPE foi informal, no sentido em que a maioria de seus funcionários não 

possuía treinamento certificado e nenhum era parte de um sistema formal de 

pagamento. O programa usou estruturas administrativas e físicas existentes em 

escolas primárias e ginasiais públicas, dependeu bastante da participação dos pais e 

da comunidade e ensinou às crianças usando brinquedos e materiais educativos 

feitos pelos pais e professores. Foram testados três cronogramas diferentes: modelo 

A (sessões diárias, 220 dias por ano), modelo B (sessões em dias alternados, 130 

dias por ano), e modelo C (sessões apenas durante as férias escolares, 60 dias por 

ano). 

Durante as manhãs, em dias de semana, grupos de crianças de 4 a 6 anos se 

juntavam para um aprendizado supervisionado, atividades físicas, cuidados básicos 

de saúde e um lanche. Uma pessoa treinada liderava os grupos e era assistida, 

alternadamente, por 5 ou 6 membros da comunidade (geralmente mães ou outros 

membros da família) (BANCO MUNDIAL, 2002a, p. 36). 
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         Os Pontos de entrada estratégicos de investimentos em políticas de Desenvolvimento da 

Primeira Infância que referem-se às Campanhas de comunicação e mídia destinadas a 

famílias com crianças pequenas sobre saúde infantil, nutrição e desenvolvimento global e 

Transferências Condicionadas de Renda para famílias com crianças pequenas não foram 

mencionados neste relatório (2002a).  

          Além do relatório analisado Brasil desenvolvimento da primeira infância: foco sobre o 

impacto das pré-escolas (2002a), o Banco Mundial publicou outro documento de estudos 

elaborado por David K. Evans e Katrina Kosec, intitulado Educação Infantil: programas para 

geração mais importante do Brasil. Este foi publicado na versão original (em inglês) em 

2011e traduzido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal no mesmo ano para o português.  

          Esta publicação, outrossim, foi elaborada pela equipe do Banco Mundial com o apoio 

dos membros oficiais do governo brasileiro – representando o Ministério da Educação, a 

Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado de Saúde –, dos órgãos 

governamentais de pesquisa e dos representantes das Organizações Não Governamentais. 

Atentando-se às contribuições dos representantes das diversas instituições governamentais e 

da sociedade civil, cabe registrar o esclarecimento de Luiz Antônio Cunha (2002), com 

relação à afirmação de imposição do Banco Mundial de suas proposições políticas.   

 
Muitos dos que falam da ingerência das agências internacionais jamais leram um 

relatório delas sobre algum segmento da educação brasileira. Se o tivessem feito 

veriam que é comum eles conterem, logo no início, a lista das pessoas ouvidas no 

Brasil sobre o tema em questão. É claro que estão incluídas na lista ocupantes de 

cargos governamentais, federais e estaduais, membros dos conselhos de educação, 

assim como alguns acadêmicos de sua confiança, maior ou menor. Cada um deles 

responde a perguntas e procura fazer incluir no relatório elementos de suas próprias 

opiniões e interesses. É sabido, há muito tempo, que a inclusão num relatório de 

entidade internacional de posição de um grupo internacional faz com que essa 

posição fique reforçada. 

Não bastasse isso, essas agências adotam a prática de encomendarem estudos 

prévios sobre temas específícos a pesquisadores nacionais – de sua confiança, é 

claro. O relatório final vai incluir, em alguma medida, as opiniões dos nacionais 

consultados ou contratados, assim como a dos técnicos da sede da agência. Como 

um relatório de entidade internacional só é divulgado se aprovado pelo governo do 

país concernente, a inclusão de opiniões governamentais é um procedimento 

indispensável. Como falar, então, de imposição? De ingerência? De intromissão? 

(CUNHA, 2002, p. 3). 

  

          Nesta linha de reflexão, observa-se a estratégia do Banco tanto ao convidar os 

representantes para opinarem em seus relatórios como ao encomendarem pesquisas sobre 

temáticas específicas. Na concepção de Cunha (2002) e de Silva (1999, 2000, 2002) não há 

imposição, mas sim consentimento e participação nacional.  
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          O segundo relatório Educação Infantil: programas para geração mais importante do 

Brasil. (EVANS; KOSEC, 2011) está organizado em quatro capítulos - Educação Infantil: 

prioridade para os próximos anos; Garantindo a boa qualidade da Educação Infantil para as 

crianças brasileiras; Como atingir as crianças mais pobres; Os próximos passos para as 

crianças brasileiras.   

          O Banco Mundial elencou os fatos observados no estudo realizado e publicizado no 

relatório: a Educação Infantil (creches e pré-escolas) pode ter impactos positivos duradouros 

sobre as crianças, com benefícios que superam em muito os custos, mas a qualidade é crucial; 

a Educação Infantil é mais importante para as crianças mais pobres; políticas governamentais 

pró-infância formam a base de avanços passados e futuros da Educação Infantil; existem 

disparidades gritantes na cobertura da Educação Infantil entre os estados, sendo necessárias 

expansões maciças nos próximos anos para atingir a cobertura pré-escolar universal em 2016; 

crianças pobres e crianças da zona rural estão sendo deixadas para trás na Educação Infantil; a 

qualidade de Centros de Educação Infantil no Brasil tem melhorado ao longo do tempo, mas 

ainda é fraca, particularmente em atividades para estimular o desenvolvimento cognitivo; a 

qualidade dos Centros de Educação Infantil varia consideravelmente entre as regiões com 

relação à infraestrutura, qualidade dos professores e atividades, assim como em relação aos 

gastos por aluno; municípios mais ricos e desiguais têm menos chances de expandir o 

investimento em Educação Infantil; muitas inovações na Educação Infantil no Brasil estão 

ocorrendo em nível municipal, oferecendo modelos para melhorar o acesso e a qualidade dos 

serviços de ensino (EVANS; KOSEC, 2011, p. x-xv). 

          Partindo da análise dos fatos levantados, o Banco Mundial também elencou as possíveis 

implicações da política. Apontou que o Brasil terá de investir estrategicamente em Educação 

Infantil e usar modelos criativos para atingir as crianças. Além disso, retratou que os 

municípios devem direcionar melhor os novos Centros e espaços às crianças mais pobres 

(cujos pais não são capazes de financiar a educação) e abrir novos Centros em áreas que irão 

alcançar esse objetivo e também devem considerar os métodos mais justos e mais 

transparentes de alocação de vagas na Educação Infantil pública, incluindo um processo 

centralizado de seleção, baseado em recursos ou sorteio, ao invés de deixar a decisão para os 

diretores de creche. Os professores, por sua vez, precisam de orientação específica sobre as 

melhores atividades de estímulo a serem aplicadas em sala de aula, complementando, assim, 

as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil (BRASIL, 2009). O Governo 

Federal deve incentivar fortes sistemas de monitoramento municipais para garantir que as 

instituições de Educação Infantil sejam responsáveis por seus resultados, introduzir uma 
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ferramenta padrão de observação e fornecer diretrizes de licenciamento para padrões mínimos 

de qualidade aos quais os municípios possam se adaptar. O Brasil deve facilitar o 

compartilhamento de conhecimento entre provedores de Educação Infantil, para que estes 

possam aprender com as histórias de sucesso um do outro; a integração de serviços de saúde 

em creches e pré-escolas pode fornecer oportunidades para melhorar o bem-estar infantil de 

forma econômica, e poderia ser facilitada por meio da criação de uma agência coordenadora 

multissetorial. Parcerias fora do setor público podem de acordo com o documento, oferecer 

recursos significativos para expandir os serviços de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, 

melhorar sua qualidade e inovar para alcançar as populações mais carentes; o uso do 

Orçamento Participativo para distribuir os recursos educacionais tem o potencial de conduzir 

a resultados mais equitativos e canalizar os recursos às crianças mais pobres (EVANS; 

KOSEC, 2011, p. xv-xx). 

          Ao analisarmos as proposições do Banco Mundial presente no relatório em estudo 

Educação Infantil: programas para geração mais importante do Brasil (EVANS; KOSEC, 

2011), observamos a consonância deste com o relatório anterior (Brasil desenvolvimento da 

primeira infância: foco sobre o impacto das pré-escolas, 2002a), acrescido de novas análises 

e proposições, tanto em função dos avanços observados na Educação Infantil brasileira como 

das orientações relativas ao “Desenvolvimento da Primeira Infância”. Notamos, também, a 

consonância com as fontes documentais elaboradas pelo Banco Mundial (BANCO 

MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 1996, 2000a, 2002a, 2005a, 2011a; DENBOBA et al., 2014a; 

NAUDEAU et al., 2011; YOUNG, 1996, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010), 

especialmente com a publicação de Naudeau et al. (2011), apesar desta não constar nas 

referências do relatório (sua versão original em inglês é de 2010). Nesta obra, os autores 

(NAUDEAU et al., 2011) abordam a relevância da elaboração de um Plano Nacional para a 

Infância e o relatório aborda a respeito deste.  

 
Cooperação Intersetorial no Brasil: O Plano Nacional pela Primeira Infância 

O Brasil, por meio da Rede Nacional Primeira Infância, desenvolveu um Plano 

Nacional para a Primeira Infância (Rede Nacional Primeira Infância, 2010) 

abrangendo os 12 primeiros anos de vida. O documento foi elaborado ao longo de 

dois anos de deliberações e foi divulgado em dezembro de 2010. Esse plano 

ambicioso delineia objetivos em 13 áreas, desde educação, saúde e proteção social 

até o combate à violência contra crianças e a proteção das crianças contra a pressão 

do consumo. Em cada área, uma série de ações é apresentada. O plano estabelece 

cinco instrumentos essenciais para atingir essas metas, juntamente com as ações. 

[...].                

A criação desse plano é um excelente passo na direção de uma política interssetorial, 

com metas para diferentes prazos ao longo dos próximos 12 anos. Para alcançar até 

mesmo alguns dos ganhos propostos, o governo brasileiro terá de estudar, 

aperfeiçoar e aprovar o plano. Será então necessário criar um grupo de coordenação, 

como a Comissão da Primeira Infância, na Jamaica, com os protagonistas e uma 
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linha orçamentária, para supervisionar a implementação coordenada com os vários 

parceiros da primeira infância (EVANS; KOSEC, 2011, p. 62-64; grifo dos autores). 

 

          Ademais, o documento (EVANS; KOSEC, 2011) tem como objetivo analisar a 

Educação Infantil no Brasil, contudo, ressalta em diversos capítulos a importância das 

políticas multissetoriais e integradas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” propostas 

pelo Banco Mundial.  

 

Intervenções no Desenvolvimento da Primeira Infância são essenciais para aumentar 

a produtividade do Brasil como um todo e para proporcionar oportunidades iguais a 

toda a população. Esses programas beneficiam mais os pobres do que os demais e os 

pobres precisam muito desses benefícios. Intervenções na educação desempenham 

um papel-chave. As creches e as pré-escolas oferecem oportunidades para a 

estimulação cognitiva e não cognitiva, e para o desenvolvimento. Essas 

oportunidades podem ajudar as crianças no sucesso acadêmico e no acesso ao 

mercado de trabalho futuro. Para que sejam eficazes, no entanto, devem satisfazer 

determinadas normas de qualidade e expor as crianças aos tipos de atividades e 

experiências corretos (EVANS; KOSEC, 2011, p. 1).  

 

          E complementa destacando o papel dos programas integrados e multissetoriais:  

 

Nenhuma área de investimento isoladamente – seja educação, saúde, ambiente 

doméstico ou proteção à criança – é suficiente para garantir o sucesso das crianças 

no Brasil. Análises de programas de Desenvolvimento na Primeira Infância 

demonstram que intervenções voltadas para uma área têm grandes repercussões em 

outras áreas. Programas de nutrição vêm afetando o desenvolvimento cognitivo, 

programas de transferência de renda têm melhorado a saúde e intervenções em 

educação e cuidados com crianças afetam a saúde e o comportamento (Almond e 

Currie, 2010). As crianças precisam de uma série de investimentos em diferentes 

áreas. Mas a educação e as intervenções de estímulo cognitivo – tanto por meio de 

centros educacionais quanto por meio de treinamento doméstico e estímulo dos pais 

– têm um enorme potencial para fazer a diferença para as crianças. [...].  

As creches e as pré-escolas têm custos relativamente elevados no início, mas 

fornecem oportunidades claras para adicionar outros programas de cuidados infantis 

(tais como monitoramento e suplementação nutricional ou educação parental) a 

baixo custo adicional. Ou seja, a Educação Infantil formal pode criar oportunidades 

para uma infinidade de intervenções bem sucedidas. A grande quantidade de dados 

indica impactos duradouros de cuidados na primeira infância e programas de 

educação em todo o mundo, embora com duas qualificações importantes. A primeira 

e mais importante é que ter um programa não é garantia de sucesso: a qualidade é 

essencial e um programa de baixa qualidade pode ser pior do que nenhum programa. 

Depois, os dados mais significativos vêm de programas orientados a crianças 

carentes. Esses dados são mundiais: Estados Unidos, Europa, Ásia, América Latina, 

e – notadamente – o próprio Brasil (EVANS; KOSEC, 2011, p. 3). 

 

          Estas proposições nos remetem aos Pontos de entrada estratégicos de investimento em 

políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância classificados em quatro eixos temáticos. 

No primeiro eixo temático, baseado em Programas baseados em Centros de Desenvolvimento 

da Primeira Infância com foco na prontidão escolar, o relatório destaca a importância dos 

Centros institucionalizados e formalizados (creches e pré-escolas), mostrando os impactos 
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positivos no desenvolvimento cognitivo no curto prazo, nos níveis de aprendizado (medidos 

por avaliações externas) no médio prazo, e na escolaridade e renda no longo prazo.  

          No tocante ao segundo eixo temático baseado em Programas domiciliares baseados na 

mudança de comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais, o 

relatório menciona dois programas de visitas domiciliares desenvolvidos no Brasil: Primeira 

Infância Melhor e Asas da Florestania Infantil, mas não afirma que foram financiados pelo 

Banco Mundial. 

          No que diz respeito ao programa Primeira Infância Melhor o relatório esclarece:  

 

O exemplo mais desenvolvido de cuidados domésticos e em centros de educação 

para crianças no Brasil é o Primeira Infância Melhor, um programa da Secretaria da 

Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Esse programa, em grande parte baseado no 

programa cubano Educa tu Hijo (Eduque seu filho), oferece duas modalidades de 

atendimento: (1) o atendimento individual para as mulheres grávidas e para crianças 

desde o nascimento até os dois anos e 11 meses de idade, e (2) cuidados em grupo 

para mulheres grávidas e para crianças entre três e seis anos de idade. No 

atendimento individual, um agente visita a casa (uma vez por semana para crianças, 

duas vezes por mês para mulheres grávidas) e realiza atividades de estimulação 

cognitiva, além de verificação da saúde infantil e do monitoramento do 

desenvolvimento. No atendimento em grupo, os participantes reúnem-se em um 

centro comunitário, salão de igreja ou outro espaço e participam de jogos e 

atividades para estimular as crianças ou preparar as gestantes para a maternidade. Os 

tópicos incluem cuidados com o bebê e parto, entre outros (Schneider et al., 2009; 

Schneider e Ramires, 2007). 

Uma avaliação comparando crianças antes e depois do PIM mostrou significativo 

avanço no desenvolvimento cognitivo, social e motor. Da mesma forma, uma 

comparação entre as crianças das mesmas comunidades que participaram e as que 

não participaram do programa mostrou fortes ganhos em todas essas dimensões 

(Primeira Infância Melhor, 2011) (EVANS; KOSEC, 2011, p. 53). 

 

          Já em relação ao programa Asas da Florestania Infantil o relatório salienta:  

 
A Secretaria Estadual de Educação no Acre tem parceria com vários municípios para 

oferecer estímulo infantil em casa. Um dos grandes desafios que os municípios da 

região Norte enfrentam é que as crianças vivem longe das escolas, o que é 

problemático para todas elas, mas especialmente para as mais novas. O Estado do 

Acre criou o programa Asinhas em 2009 para atingir as crianças em áreas remotas. 

Esse programa é dirigido a crianças de quatro e cinco anos, vivendo nas áreas rurais 

mais distantes, a maioria delas no coração da floresta. 

O programa utiliza uma estratégia de visita domiciliar para apoiar o 

desenvolvimento social, psicomotor e cognitivo das crianças. Agentes de educação 

treinados pela Secretaria Estadual da Educação fazem visitas duas vezes por semana 

às casas das crianças em áreas rurais. Geralmente eles escolhem uma casa em uma 

comunidade que irá receber todas as crianças participantes da cercania. Essas 

comunidades são muito isoladas, muito pequenas e têm, em média, cinco famílias, e, 

em média, seis crianças com idades entre quatro e cinco anos. Em 2010, 181 agentes 

de educação atingiram 1.700 crianças com idades nessa faixa etária e 1.397 famílias 

em 15 municípios do estado (Tribuna, 2010). O programa é dividido em seis 

módulos com folhetos específicos para as crianças e manuais com orientações a 

serem seguidas pelos agentes em sua interação com as crianças e as famílias. 

Agentes educativos, que são alunos do Ensino Médio ou professores recém-

formados, visitam as crianças duas vezes por semana no início do programa (módulo 

um), e três vezes por semana nos módulos subsequentes. Os municípios pagam seus 
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agentes e supervisores, e a Secretaria de Educação oferece treinamento, material 

didático e assistência técnica. Esse programa ainda não foi cuidadosamente avaliado 

e uma apreciação rigorosa deste modelo seria muito benvinda (EVANS; KOSEC, 

2011, p. 53-54). 

 

          Um aspecto importante a se destacar é que, de acordo com a concepção de Ponto de 

entrada estratégico de investimento em políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância 

baseado em Programas domiciliares fundamentados na mudança de comportamento em 

relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais apresentados por Naudeau et al. (2011), 

estes dois programas apresentam as características definidas pelos autores.  No entanto, no 

relatório em estudo, estes programas são citados como programas alternativos para fornecer 

Educação Infantil para as crianças mais novas (menores de quatro anos de idade), 

contradizendo as afirmativas relativas a importância dos Programas baseados em Centros de 

Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão escolar institucionalizado e 

formalizado para as crianças menores de sete anos de idade, segundo Evans e Kosec (2002a).  

 
Alguns estados e municípios estão explorando mecanismos alternativos para 

fornecer Educação Infantil, especialmente para as crianças mais novas. Esses 

mecanismos são uma variação aos centros padrão e podem ser usados para atingir 

crianças que não são eficiente ou eficazmente alcançadas pelos métodos usuais. A 

baixa densidade populacional nas áreas rurais, por exemplo, faz com que métodos 

alternativos sejam especialmente atraentes. Dois exemplos de alternativas são o 

Primeira Infância Melhor (ou PIM), programa do Estado do Rio Grande do Sul – 

que se concentra em crianças desde o nascimento – e o Asas da Florestania Infantil, 

ou programa Asinhas, no Estado do Acre – que se concentra em crianças na idade 

pré-escolar (EVANS; KOSEC, 2002a, p. 52-53) 

 

          O terceiro Ponto de entrada estratégico baseado em Campanhas de 

comunicação/mídia destinadas a família com crianças pequenas sobre saúde infantil, 

nutrição e desenvolvimento global não foi mencionado no relatório. Com relação ao quarto 

Ponto de entrada estratégico, fundamentado em Transferência Condicionada de Renda para 

famílias com crianças pequenas o relatório aborda o Programa Bolsa Família como um 

recurso de elegibilidade para facilitar a inclusão de crianças com maior necessidade de 

assistência pública nas vagas na Educação Infantil pública. 

          Diante das proposições do Banco Mundial de políticas multissetoriais e integradas de 

educação, cuidado e desenvolvimento das crianças menores de sete anos de idade, é 

importante ressaltar a afirmativa de Barbosa (2008): 

 

A educação infantil deve ser considerada um dos fins do projeto global das 

secretarias de educação, não sendo, portanto, um mero meio de alcançar sucesso em 

seus outros projetos. Daí ser ela, portanto, uma necessidade prioritária, devendo-se 

inseri-la simultaneamente em uma política de educação, de saúde e bem-estar social. 

Isso porque a situação da infância, relacionada à dignidade, à cidadania e aos 



253 
 

direitos humanos, não pode ser encarada como um ‘problema’ da família ou da 

própria criança. A educação infantil deve ser pensada por todos os que desejam 

modificar o quadro de pobreza, indigência e miséria, de grandes concentrações de 

renda e desigualdade social. 

Assim, uma sociedade que se pretenda democrática e justa precisa respeitar a 

dignidade de todos os segmentos socioculturais, sem excluí-los econômica e 

socialmente dos mais variados benefícios, incluindo aqui as crianças e aqueles que 

as educam nas mais diferentes instituições. Nesse sentido, tal sociedade deve 

garantir aos professores e à criança que pretende constituir/transformar em cidadã – 

de direitos econômicos e políticos – com uma boa qualidade de vida (BARBOSA, 

2008, p. 391). 

 

          Nesta mesma perspectiva Rosemberg (2015) assinala: 

  

Como qualquer campo da política pública, a institucionalização da educação infantil 

colocou-a também em um terreno em disputa pelos diferentes atores sociais, na 

medida em que congrega dois tipos de sujeitos humanos cobiçados no mundo social. 

De um lado, as crianças, particularmente os bebês, envoltas pelo discurso (ideologia) 

de sua ‘maleabilidade’, edulcorado pela metáfora das ‘janelas de oportunidades’, 

remake dos antigos ‘períodos cruciais’ dos etólogos: se não se investir nesse período 

da vida, mesmo que seja com programas incompletos como educação de pais 

(mães), as crianças, quando adultas, não serão os cidadãos que se espera. Daí, para 

alguns, ser ‘melhor prevenir’ o futuro que implementar programas que tratem bem, 

que cuidem bem da criança pequena, do bebê de hoje. De outro lado, a cobiça 

também recai sobre a mãe, moralizando-a e a seu corpo, desde a gestação. Tempos 

complexos que requerem cuidados e atenção redobrados frente à diversidade de 

valores, modelos e expectativas (ROSEMBERG, 2015, p. 233). 

 

          Mediante a análise crítica das fontes documentais (BANCO MUNDIAL, 2002a, 2003d, 

2008a, 2011b; EVANS; KOSEC 2002a) referentes ao Brasil, parece-nos importante resgatar, 

neste ponto, os estudos desenvolvidos por Chossudovsky (1999), Coelho (2012), Lima (2002) 

Pereira (2010a, 2010b, 2014), Silva (1999, 2002, 2003, 2005, 2011, 2012a, 2012b)  e Stiglitz 

(2002), nos quais assinalam que o Banco Mundial atua junto aos países prestatários 

fornecendo empréstimos financeiros acompanhados de assessoria econômica, setorial e 

técnica, de acordo com suas políticas, prioridades, estratégias, condicionalidades e cooptação 

incluindo a sua participação na definição de políticas de longo e curto prazo para os setores 

financeiros e para as agendas setoriais dos países, inclusive para a educação, especificamente, 

para o “Desenvolvimento da Primeira Infância”. 

          Neste contexto, no próximo item analisamos as políticas de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” no Brasil: da ação do Banco Mundial à materialização de marcos 

regulatórios.  
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3.3 Políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” no Brasil: da proposição à ação  

  

          Ao analisarmos as fontes documentais elaboradas, difundidas e em processo de 

implementação acerca das políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” (BANCO 

MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 1996, 1998, 1999, 2000a, 2001, 2002a, 2003d, 2005a, 2008a, 

2011a, 2011b; DENBOBA et al., 2014a, 2014b, 2014c; EVANS; KOSEC, 2002a; GAAG; 

TAN, 1998; MYERS, 1992; NAUDEAU et al., 2011; SAYE, WODON, 2014; VEGAS, 

SANTIBÁNEZ, 2009; YOUNG, 1996, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010), observamos 

a consonância das proposições e das pautas intelectuais, técnicas e políticas presentes nestes 

documentos do Banco Mundial destinados aos países membros com as orientações específicas 

direcionadas ao Brasil.  

          No tocante aos Documentos Setoriais de Educação, cabe reafirmar que nos documentos 

de 1974 e 1980, o Banco propôs intervenções de saúde, de nutrição, de formação de pais e 

adultos sobre alimentação e economia domésticas, de alimentação adequada para gestantes e 

seus filhos. Neste contexto, podemos observar que a atuação do Banco referente às suas 

proposições de intervenções integradas de educação, saúde e nutrição inicia no Brasil em 

1977 com o financiamento de um projeto, o Programa de Alimentação Pré-Escolar 

(PROAPE), citado no relatório de estudo apresentado anteriormente (BANCO MUNDIAL, 

2002a).  

          Segundo análise de Vital Didonet (1993), os objetivos do PROAPE, desenvolvido no 

período de 1977 a 1980, eram “melhorar o estado nutricional, prestar atendimento de saúde e 

contribuir com o desenvolvimento psicomotor, sócio-emocional e cognitivo das crianças 

atendidas”, além de “verificar a exequibilidade da operacionalização extensiva de um 

programa integrado de educação, saúde e alimentação das crianças pré-escolares” 

(DIDONET, 1993, p. 253).  Inicialmente, foi desenvolvido um projeto piloto em Pernambuco 

e depois implantado em dez estados da região Norte e Nordeste, atendendo a 60 mil crianças, 

envolvendo o Banco Mundial, o Ministério da Educação, Ministério da Saúde e as respectivas 

secretarias dos Estados participantes. Cabe ressaltar que, o relatório do Banco Mundial 

intitulado Brasil desenvolvimento da primeira infância: foco sobre o impacto das pré-escolas, 

(2002a) menciona o PROAPE apenas em São Paulo, diferentemente da análise realizada por 

Didonet (1993) que cita outros estados brasileiros. 

          É importante atentarmos que diversas proposições do Banco Mundial, referenciadas em 

suas fontes documentais publicadas posteriormente, também estão presentes neste projeto, 

reafirmando o alinhamento e a continuidade de seus princípios e de suas orientações 
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conceituais, políticas e estratégicas referentes ao “Desenvolvimento da Primeira Infância”. 

Dentre as características do PROAPE, destacam-se, por exemplo, o projeto alternativo de 

atendimento em programa não-formal de baixo custo, com ampla cobertura e de custo inferior 

ao modelo convencional de educação pré-escolar; a utilização dos espaços físicos existentes e 

disponíveis das escolas públicas; a utilização de recursos pedagógicos a partir de materiais de 

sucata e outros tradicionais, produzidos pelos professores e pais; o envolvimento da 

comunidade em todas as fases do processo de implementação do projeto; e a participação das 

mães junto às crianças. Com relação a esta última, Didonet (1993) ressalta: 

 

Houve três intenções nessa proposta: 1) articular pré-escola e família, procurando 

criar um ambiente intermediário para as crianças pequenas entre a casa e a escola e a 

presença das mães funcionando como vínculo do novo espaço com o lar; 2) 

proporcionar a aprendizagem, através das mães, da prática educativa empregada no 

PROAPE, exercendo influência na relação entre mãe e filho em casa; e, 3) criar a 

possibilidade de que um professor se encarregue de uma turma com até cem 

crianças. As mães seriam auxiliares, assumindo, após treinamento e de acordo com o 

plano de atividades, grupos de 20 crianças (DIDONET, 1993, p. 261). 

 

          Estas características do PROAPE elencadas por Didonet (1993) estão 

presentes também na publicação do Banco Mundial (1998), apresentadas como 

medidas para contenção dos custos.  

 

O Grupo Consultivo sobre Atenção e Desenvolvimento Inicial da Criança 

[DIC] sugere as seguintes medidas para manter baixos os custos:  

. Focalizar os serviços em populações limitadas e desfavorecidas. 

. Usar agentes comunitários treinados ou membros da família como 

professores ou provedores de atenção.  

. Usar todos os recursos disponíveis (pessoas de todas as idades, 

instalações disponíveis, material reciclado).  

. Usar infraestrutura existente mediante a incorporação de elementos de 

DIC em programas de saúde, nutrição, desenvolvimento regional e 

educação de adultos.  

. Usar os veículos de massa e todos os outros meios de comunicação 

(BANCO MUNDIAL, 1998, p. 76). 

 

          Concordamos com Rosemberg (2003) ao questionar qual o milagre que se 

espera para que os resultados de programas com tais componentes de recursos 

humanos, pedagógicos e instalaçao possam ir além da socialização para a 

subalternidade e repúdio a instituição educativa.   

          Todavia, o próprio Banco afirma, no mesmo documento, que “essas medidas 

em geral não reduziram os custos tanto quanto se esperava, e em alguns casos 

comprometeram a qualidade” (1998, p. 76). Nesta direção, é significativo registrar a 

crítica de Rosemberg (2002b) ao comparar o caráter institucionalizado e o não 

formalizado que integram as proposições da Organização Internacional.  
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Aponto, também, o equívoco quanto ao caráter ‘não formal’ ou não 

institucionalizado dessas experiências: a formalização e a 

institucionalização são intensas nos níveis técnico-burocráticos dos que 

elaboram, financiam, implantam e administram tais projetos; o técnico do 

BM [Banco Mundial] que trabalha em Washington bem como seu colega 

brasileiro usam tecnologia dura e cara, são altamente especializados, têm 

vínculo empregatício, recebem bom salário, usufruirão de benefícios de 

aposentadoria, viajam em aviões, usam computadores de última geração. 

Não aceitariam, em seu trabalho, o que propõem para o trabalho da 

educadora na creche: os restos do consumo, a sucata. Os projetos e 

empréstimos são avaliados por técnicos ministeriais, pelo Congresso, 

instâncias altamente formalizadas e regulamentadas. O governo e o BM 

assinam contrato, com respaldo jurídico; o empréstimo, e seu pagamento, 

são objeto de regulamentação minuciosa, nem um pouco ‘informal’ ou 

‘alternativa’, com taxas de juro estipuladas e demais componentes desse 

menu. O não institucional ou ‘não formal’ ocorre apenas na ponta da linha, 

na relação educadora/criança, no espaço improvisado, no material 

pedagógico inadequado, geralmente, em que se desenvolvem esses 

programas (ROSEMBERG, 2002b, p. 57-58).  

 

          Além do PROAPE, o Banco Mundial financiou no Brasil outros projetos de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” componentes de projetos sociais no período de 1980 

a 1999, conforme retratado na Tabela 08.  
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Tabela 08: Resumo de Dados dos Projetos de Desenvolvimento Inicial da Criança 

Financiados pelo Banco Mundial 

 

 Fonte: BANCO MUNDIAL. Desenvolvimento inicial da criança: manual para usuários do                

            website. Washington, D.C.: Banco Mundial, 1998. p. 86. 

 

          A Tabela 08 explicita que o Banco Mundial vem financiando dois tipos de projetos de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”: projetos autônomos e projetos do setor social com 

componentes de desenvolvimento infantil, que incluem diversas modalidades de programas 

formais, não-formais e informais, com diferentes objetivos, denominações, intervenções e 

estratégias de implementação, adaptados aos contextos dos países prestatários.  
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          De acordo com os dados disponibilizados na Tabela 08, foram implementados um total 

de 26 projetos no período entre 1990 a 2004, sendo oito projetos autônomos em seis países e 

18 projetos do setor social com componentes de desenvolvimento infantil, em 14 países. 

Destes, três projetos do setor social referem-se ao Brasil.  

          Um fato relevante é que, para ilustrar e/ou justificar suas orientações conceituais, 

políticas e estratégicas apresentados nas suas fontes documentais para os gerentes de projetos, 

planejadores de programas, dirigentes e praticantes, o Banco Mundial disponibiliza dados dos 

projetos financiados por ele, conforme retratado na Tabela 08. Na mesma direção, o Banco 

Mundial publicou duas obras que descrevem sinteticamente os projetos com componentes de 

desenvolvimento infantil financiados no período de 1990 a 2004. Uma das obras, a intitulada 

Early child development in Latin America and the Caribbean: list of projects with World 

Bank support foi publicada em 1999 e descreve 19 projetos financiados na América Latina e 

Caribe, sendo três projetos autônomos e 16 projetos do setor social com componentes de 

desenvolvimento infantil.  

          Outra obra, A global directory of early child development projects: supported by the 

World Bank foi publicada em 2001 e descreve 53 projetos financiados no mundo, sendo 13 

projetos autônomos e 40 projetos do setor social com componentes de desenvolvimento 

infantil.  

          Estas duas publicações foram organizadas no mesmo formato, sendo que todos os 

projetos da primeira (1999) estão presentes na segunda (2001), inclusive redigidas com textos 

similares. A descrição sintética dos projetos disponibiliza informações como os objetivos 

gerais do projeto; os dados básicos (situação atual, duração, região, custos, público-alvo, 

agências participantes, diretor do projeto); os contexto político; as metas e estratégias de 

implementação; e os benefícios previstos.  

          De acordo com estas publicações (BANCO MUNDIAL, 1998, 1999, 2001), os projetos 

do setor social financiados no Brasil neste período foram desenvolvidos em três Estados 

respectivamente: Desenvolvimento Municipal no Paraná (1989-1995), Desenvolvimento 

Municipal no Rio Grande do Sul (1990-1995) e Inovação no Ensino Básico de São Paulo 

(1991-1998).   

          Ao analisar os três projetos citados em seus estudos sobre o Banco Mundial, Marquez 

(2006) ressalta: 

 

De acordo com o Banco (2001), em consonância com seus objetivos de melhorar a 

aprendizagem e diminuir a retenção escolar de crianças pobres, estes projetos 

ampliaram os serviços de desenvolvimento inicial da criança, considerado de baixo 

custo, proporcionados pelos municípios em áreas pobres, atendendo respectivamente 
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o de São Paulo, para crianças na pré-escola e nos dois primeiros anos do ensino 

fundamental; o do Paraná, para crianças de três meses a seis anos e ensino 

fundamental nas quatro séries iniciais; e o do Rio Grande do Sul, para crianças de 

zero a seis anos, pré-escola e ensino fundamental nas quatro séries iniciais. 

De Tommasi (2000) analisa os projetos de São Paulo e do Paraná. Quanto a este, ela 

não faz referência ao atendimento da primeira infância, apenas afirma que passou 

por uma formulação mais próxima do projeto de São Paulo, incluindo os 

componentes de pré-escola e saúde escolar. A autora cita o Projeto do Estado do 

Espírito Santo, do qual consta o componente pré-escolar. No entanto, não 

encontramos nenhuma referência a este projeto, nem nos documentos disponíveis no 

Centro de Informação ao Público do Banco Mundial, nem no seu site. Supomos que 

o mesmo não deve ter sido aprovado, pois, no texto citado a autora não apresenta a 

data de aprovação e nem de depósito dos recursos financeiros, conforme cita em 

relação aos demais projetos analisados (MARQUEZ, 2006, p. 186-187).  

 

          Mediante as proposições do Banco Mundial referendadas nos Documentos Setoriais de 

Educação de 1974, 1980, 1995, 2000, 2005 e 2011 observa-se que as análises realizadas por 

De Tommasi (2000), Fonseca (1995, 1997, 1998a, 1998b, 2000, 2001), Leher (1998, 1999), 

Marquez (2006), Melo (2005), Neves (2005), Shiroma e Santos (2014) e Soares (2000) são 

similares às de Silva (1999, 2000, 2002, 2005, 2011, 2012a, 2012b) presente em seus estudos. 

É possível perceber a intervenção sistemática do Banco nas políticas econômicas dos países 

prestatários, com a participação e o consentimento dos setores governamentais,isto é, uma 

submissão consentida. 

São os gestores do Banco Mundial e as equipes dos ministérios da Economia, do 

Planejamento, da Educação [da Saúde, do Desenvolvimento Social e Agrário] e do 

Banco Central dos governos nacionais que, sob a indignação e resistência das 

entidades, deliberam as políticas desconsiderando os processos de democratização. 

Nas duas últimas décadas, apesar dos esforços da sociedade civil, têm prevalecido 

enfoques restritos, antidemocráticos e sem transparência. De fato, tem-se tornado 

prática o favorecimento ao setor privado, a desvalorização dos profissionais da 

educação, a contenção dos investimentos públicos para educação pública, 

mensuração da produtividade acadêmica, a imposição de uma política de avaliação 

institucional qualitativa, uma estreita visão política de que os recursos financeiros, 

no ensino superior, sejam transferidos para os níveis inferiores, a revisão do crédito 

e bolsas de estudo seletivas, a descentralização financeira e recentralização dos 

controles os quais constituem os pilares desta política (SILVA, 2002, p. 88).  

 

           Ademais, observa-se no transcurso do Ciclo de Projetos (BANCO MUNDIAL, 2008b), 

no processo de negociações entre a equipe do Banco e os gestores nacionais que são 

formuladas exigências básicas, isto é, condicionalidades, avaliado a capacidade creditícia e o 

potencial de desenvolvimento do país prestatário. Segundo Mauriel (2011), o Banco Mundial 

ao estabelecer um conjunto de empréstimos intervencionista, assiste o país prestatário desde a 

preparação à execução dos projetos financiados, disponibilizando aconselhamento técnico e 

econômico e condicionando os recursos financeiros a determinados comportamentos 

econômicos, políticos e sociais. Neste contexto, o desenvolvimento do modelo econômico 

proposto pelas elites financeiras internacionais exige reformas sociais com um viés 
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economicista, sendo que a educação e a saúde passam a ser definidas como um serviço e não 

como um bem social, como um direito universal de todos. 

          As condicionalidades impostas aos projetos de financiamento do Banco 

Mundial – como o apoio à privatização, a presença das organizações não 

governamentais e a participação da família e da comunidade  – seguem suas 

proposições para as políticas multissetoriais e integradas de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” de baixo custo. Mediante a leitura das fontes documentais 

formuladas pelo Banco percebem-se contradições presentes nestas, como as citadas 

abaixo sobre os recursos financeiros e a eficácia dos programas financiados.  

 

O impacto a longo prazo das intervenções na infância influencia 

enormemente a sua efetividade em função do custo. Calcula -se que o 

projeto pré-escolar High/Scope Perry tenha economizado US$7,16 para 

cada dólar investido, devido a reduções nos gastos de educação primária e 

previdência social, combinadas com aumento da produtividade ao longo do 

tempo.  

A participação em programas de DIC [Desenvolvimento Inicial da Criança] 

também reduz os custos porque: a) diminui as deficiências dos sistemas 

escolares ao reduzir as taxas de repetência e desistência [...]; b) diminui as 

perdas de trabalho ao assegurar que as crianças são bem cuidadas, 

eliminando uma preocupação e tornando menos necessário que os pais 

tirem licença do trabalho [...]; e c) diminui os custos de saúde, na medida 

em que uma boa atenção e educação envolvem medidas preventivas 

(BANCO MUNDIAL, 1998, p. 27).  

 

           A publicação ressalta também a relação custo/benefício e a diferença entre um 

serviço de qualidade e um serviço deficiente de acordo com as pesquisas 

desenvolvidas pela equipe do Banco.  

 

Embora o custo da prestação de serviços de atenção à criança tenha sido 

estudado nos países industrializados, existem poucas informações sobre o 

custo desses serviços nos países em desenvolvimento. Tampouco se 

conhece o valor dos benefícios que as crianças, mães e comunidades 

recebem em relação ao custo dos diversos serviços de atendimento às 

crianças. 

Contudo, há fortes indicações de que os projetos de DIC são acessíveis e de 

que é mínima a diferença de custo entre um serviço de qual idade e um 

serviço deficiente. Segundo um estudo recente, somente um em cada sete 

centros dos EUA proporciona atendimento de qualidade que promove o 

desenvolvimento sadio e a aprendizagem, e quase metade das crianças nas 

401 dependências observadas passa o dia em sala de qualidade abaixo do 

padrão mínimo. Como era de esperar, os estados com normas menos 

rigorosas apresentam mais creches e escolas de qualidade inferior. Mas o 

mesmo estudo constatou que um serviço de melhor qualidade custa, em 

média apenas 10% mais que um serviço medíocre. Estes resultados 

sugerem que um investimento modesto, combinado com uma 

regulamentação razoável, pode melhorar significativamente a eficácia das 

intervenções de assistência ao desenvolvimento inicial da criança (BANCO 

MUNDIAL, 1998, p. 74). 
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           Além destes quatro projetos citados, o Banco Mundial financiou no Brasil outro 

projeto de “Desenvolvimento da Primeira Infância” componente de projetos sociais, Escola 

Novo Milênio-Projeto Melhoria da Qualidade na Educação Básica (BANCO MUNDIAL, 

2000b). Este foi realizado no estado do Ceará, a partir de uma parceria da Secretaria de 

Educação Básica com as Secretarias Estaduais de Ação Social, de Saúde, do Trabalho e o 

Banco Mundial. Cabe assinalar que, de acordo com o Ciclo de Projetos (BANCO MUNDIAL, 

2008b), no período de preparação do projeto as equipes das Secretarias citadas participaram 

da preparação dos estudos do Banco Mundial e do Grupo Consultivo da Primeira Infância, 

contribuindo na definição das políticas sociais a serem implementadas.  

          No campo educacional, a proposta do projeto (BANCO MUNDIAL, 2000b) era 

financiar a reformulação da Educação nos 54 municípios mais pobres do Ceará através de 

programas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com o objetivo de aumentar o 

desempenho escolar. O projeto estimulou estratégias de autonomia escolar e buscou auxiliar o 

fortalecimento e a definição dos laços institucionais entre escolas, comunidades, municípios e 

o Estado, com participação e mobilização social. Este tinha como subcomponentes o 

treinamento e a atualização continuada dos professores da Pré-Escola e do Ensino 

Fundamental e a implantação de programas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, 

incluindo programas de formação no nível médio e superior de professores; programas de 

formação e atualização em serviço de professores; expansão dos programas informais de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” por meio da formação de agentes comunitários de 

saúde, com atuação junto às famílias e à comunidade, preparando-as para implementarem os 

programas informais de educação inicial. 

          Conforme o alerta de Rosemberg (2002b) referente à terminologia Educação Infantil 

reservada para os países desenvolvidos e Desenvolvimento Infantil para países em 

desenvolvimento, citado anteriormente, no documento do projeto foram citados vários termos, 

segundo Marquez (2006).            

 

Um outro componente do projeto é a melhoria dos serviços educacionais nos 

municípios mais pobres através do Programa de Desenvolvimento da Educação 

Municipal (PRODEM), tendo como um dos objetivos, a implementação de 

programas formais e informais de educação infantil, de acordo com as orientações 

disponíveis no manual de execução do projeto intitulado PRODEM Guidelines.   

No Projeto Escola Novo Milênio (2000b), alguns dados referentes ao PRODEM 

[Programa de Desenvolvimento da Educação Municipal] são contraditórios: ao 

apresentar os objetivos, afirma-se educação inicial informal; no mesmo item, ao 

referir-se à implementação do projeto, destaca-se programas de educação inicial e 

pré-escola formais e informais; e no sumário anexo dos setores e atividades do 

projeto, aborda-se educação inicial e pré-escola com programas formais nos 

cinquenta e quatro municípios pobres e programas informais em todos os 

municípios. Portanto, cabe-nos questionar, se nos municípios pobres serão 
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implementados programas formais ou informais. Outra questão é que não aparece 

explicitado no projeto qual programa ou quais programas informais serão 

implementados. A única referência a um programa informal consiste na formação de 

agente de saúde para atuar junto às famílias e comunidades (MARQUEZ, 2006, p. 

189).       

 

          Na mesma direção dos cinco projetos, o Banco Mundial, em parceria com Município do 

Rio de Janeiro, está financiando o Projeto de assistência técnica para fortalecimento da 

gestão do setor público no Rio de Janeiro, com componentes referentes ao “Desenvolvimento 

da Primeira Infância”. De acordo com o Documento de Avaliação do Projeto, o período de 

implementação iniciou-se em 15 de outubro de 2013 e será concluído em 14 de outubro de 

2017. No entanto, o texto não deixa claro qual a data de encerramento real do projeto, uma 

vez que cita, na mesma página que aponta o período anterior, novas datas – 30 de setembro de 

2013 para entrar em vigor e 30 de abril de 2019 para conclusão.  

          O projeto tem como objetivo “apoiar o fortalecimento da capacidade institucional do 

Município do Rio de Janeiro para melhorar a prestação de serviços públicos, inclusive em 

saúde, educação e gestão ambiental” (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 7) e tem, basicamente, 

três componentes: Melhoramento da Gestão Fiscal e do Investimento Público no Médio 

Prazo; Inovação na Prestação de Serviços e Fortalecimento da Governança Social; e 

Monitoramento e Avaliação.  

          O componente do projeto Inovação na Prestação de Serviços visa fornecer apoio a 

inovações que se mostraram eficazes na melhoria da prestação de serviços de saúde e 

educação. No tocante ao Subcomponente Saúde, tem como uma de suas atividades os serviços 

de saúde materna e infantil, em que apoia:  

 

Pesquisa operacional sobre mortalidade perinatal e qualidade da atenção pré-

natal. Apesar da expansão da atenção primária e dos investimentos e iniciativas para 

fortalecer os serviços de saúde materna e infantil, nos últimos anos houve aumento 

na mortalidade causada por sífilis congênita no Município, indicando um problema 

com a qualidade os serviços de atenção pré-natal. O Projeto apoiaria a execução de 

um estudo sobre mortalidade perinatal e qualidade da atenção pré-natal no território 

do Mutuário (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 9).  

 

          No que se refere ao Subcomponente Educação, o projeto propõe que as atividades deste 

contribuam com a Secretaria Municipal de Educação para aumentar a qualidade da educação 

em todo o sistema através de um foco mais forte nos resultados e em políticas baseadas em 

evidências; para expandir a cobertura de serviços de “Desenvolvimento da Primeira Infância” 

para as crianças mais carentes da cidade com impacto positivo documentado sobre a 

participação da mão de obra feminina; e, também, para tornar os professores mais eficazes na 

sala de aula por meio de melhor capacitação e apoio.  
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          Para tal, o projeto elencou as seguintes atividades: Fortalecimento da capacidade para 

avaliação do aprendizado; Monitoramento de resultados, planejamento de políticas e pesquisa; 

Sistema de Monitoramento de Creches e do Desenvolvimento Infantil do Rio de Janeiro; 

Sistema de Gestão da Educação da Primeira Infância; Serviços Integrados da Primeira 

Infância - Primeira Infância Carioca; e Programa de Capacitação de Professores (Escola de 

Formação).  

          Em relação ao “Desenvolvimento da Primeira Infância” o projeto propõe dois Sistemas 

de Monitoramento: um relativo às Creches e outro de Desenvolvimento Infantil. 

  

c. Sistema de Monitoramento de Creches do Rio. A SME [Secretaria Municipal de 

Educação] está estabelecendo um dos primeiros sistemas de monitoramento regular 

da qualidade institucional das creches no Brasil. O programa apoiaria o desenho do 

Sistema de Monitoramento de Creches do Rio através de consultorias para: i) 

finalizar o instrumento (que está sendo adaptado do instrumento de Escala de 

Classificação do Ambiente da Primeira Infância (ECERS-R) utilizado nos países da 

OCDE); ii) aplicação do ponto de referência; iii) desenho do modelo de relatórios 

regulares de feedback para cada creche; e iv) desenho e implementação de um 

sistema de monitoramento abrangente das creches, que irá integrar dados sobre a 

qualidade das creches com dados financeiros e de recursos humanos do sistema. 

d. Sistema de Monitoramento do Desenvolvimento Infantil do Rio. A SME 

também está propondo expandir seu uso pioneiro no Brasil de uma ferramenta 

internacionalmente validada para monitorar o desenvolvimento infantil. O programa 

apoiaria seis meses de consultorias para adaptar e refinar o “Questionário de Idades 

e Estágios” (ASQ) internacionalmente validado de monitoramento do 

desenvolvimento infantil para uso no contexto do Rio. O programa apoiaria também 

a adaptação desse questionário às necessidades do Mutuário para monitorar o 

desenvolvimento infantil (BANCO MUNDIAL, 2001, p. 10; grifo do autor).   

 

          Além disso, o projeto propõe também o Sistema de Gestão da Educação da Primeira 

Infância e os Serviços Integrados da Primeira Infância - Primeira Infância Carioca. 

                                                                                          

e. Sistema de Gestão da Educação da Primeira Infância. Essa atividade apoiaria o 

desenho e implementação de um sistema integrado de garantia da qualidade da 

educação da primeira infância com base em dados do novo programa de 

Monitoramento da Qualidade das Creches e do sistema de monitoramento do 

desenvolvimento infantil do Rio. A atividade apoiaria consultorias para: i) desenho 

de um sistema integrado de gestão da educação da primeira infância; ii) desenho de 

modelos para relatórios anuais sobre qualidade das creches e progresso do 

desenvolvimento infantil; e iii) um sistema de informação sobre gestão que irá 

integrar dados sobre gestão da educação da primeira infância com o sistema de 

gestão de dados da SME. 

f. Serviços Integrados da Primeira Infância - Primeira Infância Carioca. O 

desafio final para o Município na elevação da qualidade dos serviços de educação da 

primeira infância é assegurar a integração adequada dos serviços de educação, saúde 

e assistência social direcionados a crianças menores de 6 anos e suas famílias. Esse 

componente apoiaria entidades do Projeto selecionadas através da SME para a 

integração adequada dos serviços de educação, saúde e sociais direcionados a 

crianças menores de 6 anos de idade e suas famílias com consultorias para: i) o 

desenvolvimento e implementação de um modelo de governança unificado; ii) 

desenho conceitual e desenvolvimento de um fluxo computadorizado e unificado de 

informação sobre gestão para a primeira infância; iii) desenvolvimento de estratégias 

de comunicação sobre serviços de educação da primeira infância disponíveis; iv) 
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implementação e avaliação do modelo unificado em 58 territórios cobertos por 

clínicas de saúde da família do Município do Rio; e v) coleta de dados de 

monitoramento e avaliação do impacto do novo enfoque integrado (BANCO 

MUNDIAL, 2001, p. 10-11; grifo do autor). 

 

          O Documento de Avaliação do Projeto (BANCO MUNDIAL, 2013), no seu anexo, 

apresenta uma descrição da proposta, na qual relata que a Secretaria Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro implementou uma série de reformas, priorizando a melhoria do aprendizado 

e a prestação de serviços de desenvolvimento infantil de boa qualidade. Com relação a este 

último, o documento comenta:  

 
18. O segundo pilar da estratégia da SME [Secretaria Municipal de Educação] é 

atingir as crianças desde cedo com programas de qualidade que protejam o 

desenvolvimento cognitivo, físico e social. O programa da SME tem dois 

componentes: i) expansão dos serviços, e ii) melhoria da qualidade. A prestação de 

serviços de desenvolvimento infantil é responsabilidade municipal e o Rio – como 

outras cidades no Brasil – tem se esforçado para expandir os serviços rapidamente 

em resposta à crescente demanda social. A SME expandiu em 45% a oferta de vagas 

nas creches e pré-escolas nos últimos três anos e meio, de 43.527 em dezembro de 

2008 para 63.122 em maio de 2012. 

19. A ‘melhoria de qualidade’ envolve o desenho dos Espaços de Desenvolvimento 

Infantil (EDI) que proporcionam serviços de creche e pré-escola no mesmo 

ambiente, um arranjo institucional mais sensível às necessidades dos pais. A equipe 

da SME desenvolveu novas diretrizes de currículo e materiais pedagógicos para 

orientar os provedores desses centros. A SME também procurou melhorar a 

qualidade dos profissionais de desenvolvimento infantil, criando um novo cargo de 

professor de educação infantil. 

20. Além de expandir a cobertura e integrar serviços, a SME está criando um 

sistema efetivo de garantia da qualidade. A estratégia proposta nessa área está entre 

as mais avançadas do Brasil e envolve: i) monitoramento da qualidade dos serviços 

de creche e pré-escola, e ii) monitoramento dos resultados de desenvolvimento 

infantil. Para monitorar a qualidade dos serviços, a SME adaptou os instrumentos 

ITERS (Infant/Toddler Environment Scale) e ECERS (Early Childhood 

Environment Classification Scale). O empréstimo ajudaria a SME a fortalecer sua 

capacidade para aplicação regular desse instrumento (capacitando supervisores no 

uso do instrumento) e na gestão dos dados de monitoramento gerados, para permitir 

que os dados comparativos sejam enviados aos centros e escritórios distritais 

responsáveis pela sua supervisão (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 28). 

 

          E continua apresentando os encaminhamentos relativos ao monitoramento do 

desenvolvimento infantil e da qualidade dos programas. 

 

21. Para monitorar os resultados de desenvolvimento infantil, a SME traduziu e 

adaptou o que é considerado o principal instrumento mundial de monitoramento do 

desenvolvimento infantil, Ages and Stages Questionnaire (ASQ-3). Em 2010 e 

2011, a SME aplicou o instrumento a aproximadamente 74.000 crianças de creches e 

pré-escola. A aplicação pela SME em 2011constatou que 82% das crianças 

matriculadas estavam dentro do nível de desenvolvimento apropriado para sua idade. 

A SME está direcionando o apoio aos 18% de crianças com atrasos no 

desenvolvimento. 

22. O financiamento do Projeto para os programas de desenvolvimento infantil da 

SME apoiaria a implementação dos novos programas de monitoramento da 

qualidade dos centros e monitoramento do desenvolvimento infantil. Além disso, 
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apoiaria o desenho de um sistema de gestão da informação (Fluxo Unificado 

Computadorizado de Informação sobre Gestão para a Infância) que integraria as 

bases de dados da SME com informação paralela sobre o desenvolvimento infantil e 

a prestação de serviços a famílias com crianças que atualmente é coletada e mantida 

separadamente pelas Secretarias de Saúde e Assistência Social. A consolidação dos 

sistemas paralelos de gestão de dados administrativos num sistema unificado 

organizado em torno das famílias é um desafio para todos os órgãos do governo que 

lidam com serviços para a infância. O sistema da SME deve servir de importante 

modelo para outros municípios no Brasil (BANCO MUNDIAL, 2013, p. 28-29). 

 

           Novamente, cabe registrar as diversas terminologias citadas no Projeto (BANCO 

MUNDIAL, 2013), entre elas Sistema de Monitoramento de Creches; Sistema de 

Monitoramento do Desenvolvimento Infantil do Rio de Janeiro; Sistema de Gestão da 

Educação da Primeira Infância; Serviços Integrados da Primeira Infância - Primeira Infância 

Carioca, sem especificar o significado dos termos e as características das atividades. 

          Parece-nos fundamental destacar a consonância do Projeto de assistência técnica para 

fortalecimento da gestão do setor público no Rio de Janeiro (2013) com as proposições do 

Banco Mundial de políticas multissetoriais e integradas de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância” presentes nas suas fontes documentais, especialmente nas publicações Como 

investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e a preparação de 

projetos de desenvolvimento da primeira infância (NAUDEAU et al., 2011) e Intensificando 

o desenvolvimento da primeira infância: investindo na primeira infância com grandes 

retornos (DENBOBA et al., 2014a).  

          Vale assinalar que o Banco, ao discutir, na sua publicação citada (NAUDEAU et al., 

2011), a qualidade dos Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira 

Infância com foco na prontidão escolar institucionalizados ou formalizados, propõe dois 

padrões de qualidade comumente usados na avaliação e na pesquisa destes:  

 

. Escala de Avaliação do Ambiente em Educação Infantil – versão revista (ECERS-

R, para as idades de 2,5-5 anos), Escala de Avaliação do Ambiente de Creche 

(ITERS-R, do nascimento até os 30 meses) e Escala de Avaliação do Cuidado 

Infantil em Família – versão revista (FCCERS-R, cuidados no ambiente familiar, 

desde o nascimento até o início da escola primária). Essas escalas medem a 

qualidade global em vários tipos de programas voltados à primeira infância 

(inclusive de assistência familiar) e incluem itens como: ambiente físico, cuidados 

básicos, currículo, interações, programação, estrutura programática, e escolaridade 

dos pais e do pessoal de apoio. 

. Escala de Avaliação do Envolvimento dos Pais (CIS) é uma escala que mede a 

qualidade do processo. É usada para avaliar a inteligência emocional e a capacidade 

de resposta do cuidador em relação às crianças. Por meio da observação, as 

interações são classificadas nas áreas de sensibilidade, severidade, desapego e 

permissividade (NAUDEAU et al., 2001, p. 86). 

 

          Diante das proposições do Banco Mundial, observa-se que a Secretaria Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro adaptou no Projeto (BANCO MUNDIAL, 2013) os instrumentos 
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ITERS (Infant/Toddler Environment Scale) e ECERS (Early Childhood Environment 

Classification Scale) para monitorar a qualidade dos serviços, criando um sistema efetivo de 

garantia da qualidade.  

          Na publicação citada (NAUDEAU et al., 2011), o Banco destaca a importância de 

identificar as necessidades, verificar os resultados e estabelecer políticas, e para tal propõe a 

coleta de dados para o planejamento, acompanhamento e a avaliação das intervenções de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância”. Neste processo, o Banco Mundial assinala a 

relevância da coleta de dados sobre o desenvolvimento das crianças para estabelecer dados de 

base e documentar a magnitude do problema, além de avaliar o impacto das intervenções 

existentes e os tipos de intervenções mais eficazes e de menor custo em determinado contexto, 

contribuindo para o planejamento futuro (NAUDEAU et al., 2011).  

          No que diz respeito à seleção de instrumentos de avaliação dos domínios do 

desenvolvimento infantil, a publicação (NAUDEAU et al., 2011) cita vários exemplos 

representativos de testes de desenvolvimento da criança financiados pelo Banco em 

avaliações de impacto, como Teste de Vocabulário por Imagens Peabody e TVIP; 

Questionário dividido por Idade e Estágio (ASQ); Woodcock – Teste de Memória para 

Nomes; Escala de Inteligência de Stanford-Binet; Inventário de Comportamentos da Infância 

e Adolescência de Achenbach; Teste de Stroop; Questionário de Capacidades e Dificuldades; 

e Instrumentos de Desenvolvimento Precoce, todos retratados na Tabela 02. Observa-se que o 

Projeto do Rio de Janeiro implementou a proposição do Banco e aplicou o Questionário 

dividido por Idade e Estágio (ASQ) nos anos de 2010 e 2011 em 74.000 crianças de creches e 

pré-escolas.   

         Ao analisarmos os seis projetos (PROAPE, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Ceará e Rio de Janeiro) do setor social com componentes de desenvolvimento infantil 

financiados pelo Banco Mundial no Brasil, apesar do restrito acesso aos documentos 

elaborados, ao andamento das negociações e o resultado dos projetos segundo os estudos De 

Tommasi (2000), observamos a relação destes com os eixos temáticos baseados nos Pontos de 

entrada estratégicos de investimento em políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância. 

           No que diz respeito aos Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da 

Primeira Infância com foco na prontidão escolar, observa-se, mediante as informações 

disponibilizadas, que o foco é voltado para as políticas em Centros institucionalizados e 

formalizados, especialmente a partir da pré-escola, de acordo com Real (2000), Ramon 

(2003), Marquez (2006), Lopes (2009) e Bueno (2012), analisado no item anterior, por isso 

não as retornaremos.   
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          No caso dos Programas domiciliares baseados na mudança de comportamento em 

relação à saúde, à nutrição e aos cuidados parentais, observamos propostas integradas de 

educação, saúde e nutrição, com a participação e educação dos pais. Já os Pontos de entrada 

estratégicos baseados em Campanhas de comunicação/mídia destinadas a família com 

crianças pequenas sobre saúde infantil, nutrição e desenvolvimento global e em 

Transferência Condicionada de Renda para famílias com crianças pequenas não foram 

mencionados nos seis projetos citados.  

          Diante dos projetos de financiamento desenvolvidos e em desenvolvimento, uma 

questão torna-se significativa: em que medida as proposições do Banco Mundial influenciam 

as definições de políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” no Brasil? 

Concordamos com Cunha (2002), De Tommasi (2000), Fonseca (1995, 1997, 1998a, 1998b, 

2000), Marquez (2006), Melo (2005), Neves (2005), Shiroma, Moraes, Evangelista (2005), 

Shiroma, Santos (2014), Silva (1999, 2000, 2002), Vieira (2001), ao afirmarem existir uma 

articulação mútua entre financiamento, intervenção e consentimento. Parece, de fato, existir 

uma consonância de proposições entre a equipe técnica da Organização Internacional e os 

governos federal, estadual e municipal que, em parceria, seguem o Ciclo de Projetos do 

Banco e definem o desenho dos projetos, de acordo com as proposições e condicionalidades 

deste, no nível global, regional, setorial e especificamente no “Desenvolvimento da Primeira 

Infância”.  

          Paralelamente ao financiamento de projetos no Brasil, o Banco Mundial fornece 

assessoria às políticas, assistência técnica e socialização de conhecimentos. Nesta perspectiva, 

a publicação Como investir na primeira infância: um guia para a discussão de políticas e a 

preparação de projetos de desenvolvimento da primeira infância (NAUDEAU et al., 2011) 

propõe aos governos, aos formuladores de políticas, aos parceiros de desenvolvimento e a 

sociedade civil, a criação de um marco de políticas integradas de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância”, devido à natureza multissetorial dos programas que abrangem as áreas de 

educação, saúde, nutrição, proteção social e saneamento básico.  

          Em sintonia com as proposições do Banco Mundial, com os estudos realizados no 

Programa de Liderança Executiva em Primeira Infância, em Harvard, EUA, o deputado 

Osmar Terra (PMDB/RS), em 18 de dezembro de 2013, apresentou na Câmara de Deputados 

o Projeto de Lei 6.998/2013, Projeto de Lei da Primeira Infância, em conjunto com outros 

representantes da Frente Parlamentar da Primeira Infância: Dep. Nelson Marchezan Junior 

(PSDB-RS), Dep. Eleuses Paiva (PSD-SP), Dep. Raul Henry (PMDB-PE), Dep. Rosane 

Ferreira (PV-PR), Dep. Rubens Bueno (PPS-PR), Dep. Geraldo Resende (PMDB-MS), Dep. 
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Gabriel Chalita (PMDB-SP), Dep. Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Dep. Mandetta (DEM-MS), 

Dep. Darcísio Perondi (PMDB-RS), Dep. Eduardo Barbosa (PSDB-MG) e Dep. Carmen 

Zanotto (PPS-SC).  

          No processo de tramitação do Projeto de Lei 6.998/2013, foi criada, em 11 de fevereiro 

de 2014, para sua análise, a Comissão Especial da Primeira Infância. Instalada em 19 de 

março, ela teve a seguinte composição: presidente Cida Borghetti (PROS/PR); 1º vice-

presidente Júlio Cesar (PSD/PI); 2º vice-presidente Nelson Marchezan Junior (PSDB/RS); 3º 

vice-presidente Iara Bernardi (PT/SP); e relator João Ananias (PCdoB/CE).  

          Na publicação intitulada Primeira Infância: avanços do Marco Legal da Primeira 

Infância (2016), organizada pelo deputado Osmar Terra e publicada pelo Centro de Estudos e 

Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, foi apresentado o processo de construção do 

Marco Legal da Primeira Infância. No documento, o deputado Osmar Terra narra sua 

trajetória profissional em defesa de políticas públicas para a “primeira infância” no nosso país 

e as justificativas para a proposição do Projeto de Lei 6.998/2013. 

 

Em toda minha atividade pública busquei responder à pergunta: qual política pública 

tem mais impacto transformador e repercute por mais tempo na sociedade? Essa 

questão levou-me a dedicar-me a políticas de promoção da saúde e do 

desenvolvimento humano, em uma concepção de trabalho articulado, 

multiprofissional, intersetorial e alicerçado em resultados comprovados. 

O Marco Legal da Primeira Infância resulta de uma trajetória de 20 anos de trabalho 

dedicados a essa visão. É uma lei pautada em evidências científicas e em resultados 

de programas bem-sucedidos, como o Primeira Infância Melhor do Governo Gaúcho 

– PIM. 

De 1993 a 1996, como Prefeito de Santa Rosa-RS, consegui reduzir a mortalidade 

infantil de 19 para 7 óbitos por mil nascidos vivos até o primeiro ano de vida. Santa 

Rosa-RS tornou-se destaque nacional por esse indicador de saúde, equivalente ao de 

países do primeiro mundo, e pelo pioneirismo na criação de equipes de saúde da 

família. Neste período, instalamos programas e serviços de saúde em todos os 

bairros e localidades rurais. Também quadruplicamos o número de creches na 

cidade. 

Em 2000, como Coordenador do Programa Comunidade Solidária, no Governo 

Federal, criamos o Comitê de Desenvolvimento Integral da Primeira Infância - 

CODIPI, que quando extinto, por meio de iniciativa de vários de seus integrantes, 

deu origem à Rede Nacional Primeira Infância - RNPI. 

Nos últimos anos, as descobertas científicas de assistentes sociais, economistas, 

educadores, neurocientistas, nutricionistas, pediatras, psicólogos, psiquiatras, 

evidenciaram que o período mais estratégico para a promoção do desenvolvimento 

humano, social e econômico é o período inicial da vida (Heckmann, 2006; Shonkoff 

e Phillips, 2000; Bowlby, 1998; Young, 2014; Victora, 2013; Tremblay, Gervais e 

Petitclerc, 2008; Barros e Mendonça, 1999, entre outros). 

Com esta consciência, criei na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar da 

Primeira Infância, em 23 de maio de 2011, integrada por mais de 200 

parlamentares. A partir do trabalho desta Frente, dezenas de parlamentares 

participaram de Programa de Liderança Executiva em Primeira Infância, em 

Harvard, pela parceria entre Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, INSPER, 

Universidade de São Paulo – que integram o Núcleo Ciência pela Infância, e, na 

primeira edição, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
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Foi também realizado o I Seminário Internacional: Marco Legal da Primeira 

Infância, nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2013, que reuniu aproximadamente 500 

participantes, representantes de todo Brasil, da Argentina, Canadá, China, Chile, 

Colômbia, Equador, EUA, Holanda, México, Paraguai, Peru e da Red Hemisférica 

de Parlamentarios y ex-Parlamentarios por la Primera Infancia (BRASIL, 2016, p. 

13; grifo do autor). 

 

          Neste contexto, a Comissão Especial da Primeira Infância contou com a participação da 

maioria de seus membros no Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da 

Primeira Infância, na Universidade de Harvard, em 2012, 2013 e 2014, propiciando uma 

formação acerca do desenvolvimento infantil e da importância estratégica do investimento nos 

primeiros anos de vida. 

           A Comissão Especial da Primeira Infância promoveu, no ano de 2014, vários 

seminários e duas audiências públicas, com o objetivo de possibilitar uma ampla participação 

social no aprimoramento do Projeto de Lei 6.998/2013. No dia 07 de maio do mesmo ano, 

organizou II Seminário Internacional Marco Legal da Primeira Infância (Auditório Nereu 

Ramos, Câmara dos Deputados, Brasília), em parceria com a Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República, a Red Hemisférica de Parlamentarios, a Fundação 

Maria Cecília Souto Vidigal e a Fundação Bernard Van Leer.  

          Além deste, outros quatro Seminários Regionais foram promovidos nas capitais do Rio 

Grande do Sul (Porto Alegre); do Paraná (Curitiba); de São Paulo (São Paulo) e do Ceará 

(Fortaleza). Estes foram aprovados pela Comissão Especial da Primeira Infância e 

organizados por seus membros, conjuntamente com os deputados e gestores estaduais e 

municipais. Nestes eventos estiveram presentes os membros da Comissão Especial com o 

objetivo de colher as análises e sugestões aportadas, especialmente o Presidente e o Relator. 

          Outrossim foram feitos requerimentos para realização de outros quatro Seminários 

Regionais (Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Rondônia), mas, apesar da aprovação, 

eles não foram realizados em razão da indisponibilidade de tempo. 

          A Comissão Especial da Primeira Infância também promoveu duas Audiências Públicas 

Interativas, realizadas na Câmara dos Deputados, nos dias 20 e 27 de maio de 2014, com o 

intuito de ouvir especialistas e autoridades acerca das análises e sugestões relacionadas ao 

Projeto de Lei na sua totalidade e em suas particularidades. 

          Na primeira Audiência Pública foram convidados para debater o Projeto de Lei 

6.998/2013 os representantes do governo brasileiro dos diversos setores que atuam junto à 

“primeira infância”: a diretora de Programa da Subsecretaria de Assuntos Estratégicos da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Rosane Silva Pinto 

Mendonça; a coordenadora-geral de Educação Infantil do Ministério da Educação, Rita de 
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Cássia Coelho; a representante da Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno do Ministério da Saúde, Gilvani Pereira Grangeiro; o membro da Comissão da 

Infância e Juventude do Conselho Nacional do Ministério Público, Antônio Carlos Osório 

Nunes; a coordenadora-geral de Convivência Familiar e Comunitária da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, Maria Izabel da Silva; e o diretor de Gestão e 

Acompanhamento do Plano Brasil sem Miséria, do Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, Marcelo Cabral Milanello. 

          Na segunda Audiência Pública foram convidados os representantes de organizações da 

sociedade civil que atuam no campo dos direitos da criança na “primeira infância”. No 

primeiro momento participaram a gerente de Programas da Fundação Maria Cecília Souto 

Vidigal, Ely Harasawa; a diretora de Defesa e Futuro, do Instituto ALANA, Isabella 

Henriques; o presidente da Sociedade Internacional de Epidemiologia, com um currículo 

extenso de trabalhos para a OMS, Cesar Victora; e a coordenadora do Programa de 

Sobrevivência e Desenvolvimento Infantil do UNICEF, Cristina Albuquerque. Já no segundo 

momento participaram o representante da Rede Nacional Primeira Infância, Vital Didonet; o 

atual e o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, respectivamente, Eduardo da 

Silva Vaz e Dioclécio Campos; e a representante do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CONANDA), Tânia Mara Dornellas. 

          Além destes eventos oficiais, foram promovidos outros seminários, reuniões e seções de 

estudo, por iniciativa e coordenação da Rede Nacional Primeira Infância ou por organizações 

que a integram, em vários Estados e no seio de instituições que se interessam pela “primeira 

infância”. Entre estas: 

 

• Fundação Maria Cecília Souto Vidigal realizou uma reunião de estudos, no dia 20 

de maio, com a Presença do Dep. Osmar Terra e do Sr. Vital Didonet, com 

Procuradores do Ministério Público de São Paulo; 

• Rede Estadual Primeira Infância do Ceará, sob a coordenação do Instituto da 

Infância – IFAN, reuniu dezenas de organizações locais, governamentais e não 

governamentais, entre as quais Secretarias de Estado e Municipais (Educação, 

Saúde, Trabalho e Assistência Social, Justiça e Cidadania), o Conselho Estadual e o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Procuradoria Geral, 

Defensoria Pública, Sociedade de Pediatria do Ceará, Universidade Federal do 

Ceará, Faculdade Christus e outras organizações e agências multilaterais que 

compõem a Rede Estadual Primeira Infância do Ceará – REPI/CE; 

• Rede Estadual Primeira Infância da Bahia, coordenada pela AVANTE, Educação e 

Mobilização Social, criou um Grupo de Trabalho sobre o Projeto de Lei e realizou 

duas oficinas (18 e 30 de junho). Delas participaram a Secretaria Municipal de 

Educação de Salvador (SMED), o Instituto de Radio Difusão do Estado da Bahia 

(IRDEB), o Fórum Baiano de Educação Infantil (FBEI), UNICEF-BA, além da 

AVANTE-Educação e Mobilização Social; 

• Rede Estadual Primeira Infância de Pernambuco, coordenada pelo Centro de 

Pesquisa em Psicanálise e Linguagem – CPPL, criou um GT composto por 

organizações externas à Rede e Fóruns de Debate sobre Primeira Infância, 
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Desenvolvimento Infantil e Políticas Públicas (abril de 2014). Realizou um 

Seminário em novembro, com a participação do CPPL, da RNPI, da Coordenadoria 

da Infância e Juventude de PE, do CEDCA, do Ministério Público de Pernambuco e 

da Escola de Conselhos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 

especificamente para dar prosseguimento à análise do Projeto de Lei. 

• Município de Forquilhinha-SC realizou o Seminário Nacional de Políticas para a 

Primeira Infância– Um tributo à Dra. Zilda Arns, nos dias 24 e 25 de abril. Nessa 

ocasião, houve oportunidade para um proveitoso diálogo sobre este Projeto de Lei 

com a Presidente do CONANDA, Sra. Miriam Maria José dos Santos e participação 

da Frente Parlamentar da Primeira Infância. 

• Rede Estadual Primeira Infância do Rio Grande do Norte, em parceria com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a RNPI, realizou em Natal-RN, dia 

4 de junho, o Seminário sobre Políticas Públicas e planos municipais pela Primeira 

Infância, com a participação de cinquenta municípios.O Projeto de Lei foi objeto de 

uma conferência e esclarecimentos. 

• Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil – Regional Centro-Oeste, 

durante Seminário Regional que contou com a presença do Comitê Diretivo, no mês 

de maio, em Brasília, destinou horário para uma palestra, debates, esclarecimentos 

sobre o Projeto de Lei e apresentação de sugestões. 

• IV Seminário Nacional de Educação Infantil, organizado pela Organização 

Mundial para a Educação Pré-Escolar – OMEP/Brasil/SP/Baixada Santista (24-27 de 

agosto), abrangendo nove municípios da Região, debateu o tema da Prioridade 

Absoluta dos direitos da criança e sua incidência específica na Primeira Infância, à 

luz do que o PL 6.998/2013 está propondo. 

• Rede Estadual da Primeira Infância de Pernambuco realizou seminário para 

debater o Projeto de Lei 6.998/2013, em 7 de novembro de 2014, com representantes 

de municípios, escolas, conselhos, Fundação Joaquim Nabuco, Coordenadoria de 

Infância e Juventude do TJPE e Associação de Conselhos Tutelares de Pernambuco 

(BRASIL, 2016, p. 15-16). 

 

         Além dos encontros citados, foram realizadas reuniões e contatos com dirigentes e 

técnicos de setores dos Ministérios da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Social e 

Agrário, da Secretaria de Direitos Humanos e da Secretaria de Assuntos Estratégicos, do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Poder Executivo, do 

Ministério Público. As sugestões foram analisadas sob a ótica da adequação e pertinência ao 

escopo do Projeto e embasaram as alterações na Proposição do Marco Legal da Primeira 

Infância.  

          Nessa trajetória, foi realizado no dia 10 de dezembro de 2014 a 15ª reunião da 

Comissão Especial da Primeira Infância e foi aprovado o Projeto de Lei 6.998/2013, com a 

participação de 22 membros titulares da Comissão Especial. Deliberou-se pela proposição de 

uma lei que criasse uma Política Integrada para a Primeira Infância, em separado do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, sendo atualizados com alguns itens do ECA no bojo do Projeto 

de Lei 6.998/2013.  

          O Projeto de Lei manteve a “aprovação dos princípios, programas e serviços para 

organização de políticas públicas integradas intersetorialmente, participativas e com foco na 

promoção de ações de promoção da atenção integral à população de até seis anos de idade”, 
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destacando que “no Brasil é de aproximadamente 20 milhões de crianças”, com foco nas 

“mais vulneráveis, mas sem discriminação entre todas as crianças” (BRASIL, 2016, p. 17). 

          O Projeto de Lei foi apreciado pelo Senado Federal, sob a designação de Projeto de Lei 

Complementar 014/2015, onde teve como relatora a senadora Fátima Bezerra, sendo o 

primeiro projeto aprovado no ano de 2016. No dia 8 de março do ano em questão, a Lei nº 

13.257, que dispõe sobre as Políticas Públicas para a Primeira Infância, foi sancionada pela 

Presidência da República, sem vetos, “colocando, assim, o Brasil na vanguarda internacional 

de legislação em prol dos direitos positivos” (BRASIL, 2016, p 17). 

          Sob este clima de aprovação da proposta de lei do Marco Legal da Primeira Infância, o 

deputado Osmar Terra encerra a Introdução da obra citada destacando: 

 

Na certeza de que a promoção de condições de crescimento e desenvolvimento 

saudável no período que é estruturante das demais fases da vida pode prevenir 

problemas de saúde, aprendizagem e socialização, favorecendo uma cidadania plena, 

entregamos esse Marco Legal e os textos que compõe esta obra, como nossa 

contribuição para a Nação Brasileira” (BRASIL, 2016, p 17). 

 

          Vale, desse modo, ressaltar que tanto as justificativas do deputado Osmar Terra como 

dos especialistas, técnicos, pesquisadores em diversas áreas do desenvolvimento infantil, dos 

representantes governamentais e das organizações da sociedade civil que participaram dos 

eventos realizados em função do Projeto de Lei, demonstraram a importância da temática do 

Marco Legal da Primeira Infância e a consonância de algumas destas com as presentes nas 

fontes documentais do Banco Mundial.  

          Nossa afirmativa é baseada na nossa participação nos três Seminários Internacionais 

Marco Legal da Primeira Infância (2013, 2014, 2015), nas duas Audiências Públicas 

Interativas, em outras audiências referentes ao Projeto de Lei e no evento do Movimento 

Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, Regional Centro-Oeste, no mês de maio de 2014, 

em Brasília, onde ocorreu a palestra de Vital Didonet sobre o Projeto de Lei. Além disso, 

também nos baseamos na análise da publicação citada Primeira Infância: avanços do Marco 

Legal da Primeira Infância (2016), que apresenta os textos que foram produzidos ao longo 

das discussões ocorridas na Câmara dos Deputados para apreciação do Projeto de Lei nº 

6.998/2013.   

          A partir deste cenário, cabe assinalar que participou do I Seminário Internacional Marco 

Legal da Primeira Infância a pesquisadora do Banco Mundial e organizadora de várias 

publicações da Organização Internacional (YOUNG, 1996, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 

2010), Mary Young, que também produziu o texto Por que investir na primeira infância, 

primeiro da publicação em questão.  
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          É interessante atentarmos que, segundo a ótica do Banco Mundial e reafirmado por 

Young e nesta publicação (BRASIL, 2016), o investimento em políticas multissetoriais e 

integrados de “Desenvolvimento da Primeira Infância” propiciam inúmeros benefícios a curto 

e longo prazo, entre eles o aumento das chances de sobrevivência infantil; a melhor nutrição e 

saúde; o desenvolvimento físico, cognitivo, linguístico, social e emocional; a promoção do 

desenvolvimento sadio do cérebro, influindo sobre a futura capacidade de aprendizagem da 

criança, e, eventualmente, de produtividade; a maior inteligência; a maior concentração, 

melhores resultados na aprendizagem e aproveitamento escolar; a preparação da criança para 

a escola, melhorando seu desempenho e reduzindo a necessidade de repetência; o aumento do 

índice de matrículas escolares; o maior nível de escolaridade e conclusão dos estudos; a 

liberação das irmãs mais velhas da tarefa de cuidar dos mais novos, podendo voltar à escola; o 

atendimento às necessidades das mães enquanto ajudam seus filhos; a liberação da mão de 

obra feminina (mãe trabalhadora); o desenvolvimento do capital humano; a formação da base 

para o aprendizado futuro e o sucesso no mercado de trabalho; a formação de adultos 

produtivos e bem ajustados socialmente, que contribuem com o crescimento econômico local, 

nacional e internacional e ajudam a romper o ciclo intergeracional da pobreza; o auxílio aos 

pobres e desfavorecidos; a maior equidade social; a economia de custos e ganhos de eficiência 

nos setores de saúde e educação; e o índice mais elevado de retorno em desenvolvimento 

econômico (BANCO MUNDIAL, 1995b, 1996, 1998, 1999, 2000a, 2001, 2005a, 2011a; 

DENBOBA et al., 2014a, 2014b, 2014c; GAAG; TAN, 1998; MYERS, 1992; NAUDEAU et 

al., 2011; SAYE, WODON, 2014; VEGAS, SANTIBÁNEZ, 2009; YOUNG, 1996, 2010; 

YOUNG; RICHARDSON, 2010).   

          Nesta perspectiva, Gaby Fujimoto, Doutora em Educação, Especialista em Primeira 

Infância, Secretária Técnica e de Assuntos Externos da Rede Hemisférica de Parlamentares e 

ex-Parlamentares pela Primeira Infância, ao apresentar as experiências com sistema 

suprainstitucional, denominado pelo Banco como arranjos institucionais e vinculados a 

proposição de elaboração de marcos de políticas (DENBOBA et al., 2014a; NAUDEAU et al., 

2011), cita como exemplos os mesmos países que o Banco em suas fontes documentais e 

elenca características das estratégias suprainstitucionais em sintonia com este.   

 

As iniciativas legislativas com os alcances dos sistemas suprainstitucionais que estão 

em processo de análise em seus respectivos Congressos são: 

a. BRASIL: Projeto de Lei de Primeira Infância, aprovado em dezembro de 2014, 

pela Comissão Especial da Primeira Infância da Câmara dos Deputados (PL 

6.998/2013). Encontra-se no em tramitação no Senado Federal, designado como 

PLC 014/2015. 
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b. COLÔMBIA: Projeto de Lei 002 de 2014, CÂMARA, sobre Política de Estado 

para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância de Zero a Sempre (abril de 

2015); 

c. MÉXICO: Lei Geral dos Direitos das Crianças e Adolescentes (dezembro de 

2014); em processo de implementação. 

d. ARGENTINA: Política Federal de Cuidados para a Primeira Infância, postulado 

na Câmara dos Deputados em 11 de junho de 2015. 

e. BOLÍVIA: Lei Municipal de Desenvolvimento Integral da Primeira Infância no 

Município de Cochabamba, aprovada em 8 de maio de 2015 (BRASIL, 2016, p. 15-

16; grifo do autor). 

  

          Ao longo da publicação, assim como nos eventos que participamos, fomos constatando 

em alguns dos textos a sintonia com o discurso do Banco Mundial referente às suas 

proposições de políticas multissetoriais e integradas de “Desenvolvimento da Primeira 

Infância”. Observamos, também, que no processo de elaboração e aprovação do Projeto de 

Lei nº 6.998/2013 foram consultados representantes governamentais, especialistas, técnicos, 

pesquisadores em diversas áreas do desenvolvimento infantil e representantes das 

organizações da sociedade civil, porém não foram consultados os destinatários das políticas, 

os sujeitos afetados pela política, conforme analisa Shiroma, Campos e Garcia (2005, p. 435). 

Segundo as autoras, os “políticos e burocratas estão cada vez mais desconectados dos 

destinatários, dos que ‘receberão’ a política”, caracterizando uma “falta de consulta popular e 

anterior à elaboração da legislação”. 

          Quando a Presidência da República sancionou o projeto, dando origem à Lei nº 13.257, 

de 8 de março de 2016, ela dispôs sobre as Políticas Públicas para a Primeira Infância e 

alterou a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); o 

Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal); a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1º de maio de 1943; a 

Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008; e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012. 

          No Artigo 1º ficam estabelecidos os princípios e as diretrizes para a “formulação e a 

implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à 

relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do 

ser humano”, em consonância com os princípios e diretrizes das Leis e Decretos citados 

anteriormente (BRASIL, 2016, p. 491). 

          Em relação à definição do termo “primeira infância”, o Artigo 2º considera-o “o 

período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida 

da criança” (BRASIL, 2016, p. 491). 

          No Artigo 3º, no que diz respeito à “primeira infância”, institui que implica ao Estado o 

dever de estabelecer políticas, planos, programas e serviços que atendam às especificidades 

dessa faixa etária, visando garantir seu desenvolvimento integral. Estas políticas públicas, de 
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acordo com o Artigo 4º, devem ser voltadas ao atendimento dos seus direitos e serão 

elaboradas e executadas de forma a:  

 

I - atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e 

de cidadã; 

II - incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, 

em conformidade com suas características etárias e de desenvolvimento; 

III - respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças e 

valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como as diferenças entre as 

crianças em seus contextos sociais e culturais; 

IV - reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos 

da criança na primeira infância, priorizando o investimento público na promoção da 

justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação da criança; 

V - articular as dimensões ética, humanista e política da criança cidadã com as 

evidências científicas e a prática profissional no atendimento da primeira infância; 

VI - adotar abordagem participativa, envolvendo a sociedade, por meio de suas 

organizações representativas, os profissionais, os pais e as crianças, no 

aprimoramento da qualidade das ações e na garantia da oferta dos serviços; 

VII - articular as ações setoriais com vistas ao atendimento integral e integrado; 

VIII - descentralizar as ações entre os entes da Federação; 

IX - promover a formação da cultura de proteção e promoção da criança, com apoio 

dos meios de comunicação social. 

Parágrafo único. A participação da criança na formulação das políticas e das ações 

que lhe dizem respeito tem o objetivo de promover sua inclusão social como cidadã 

e dar-se-á de acordo com a especificidade de sua idade, devendo ser realizada por 

profissionais qualificados em processos de escuta adequados às diferentes formas de 

expressão infantil (BRASIL, 2016, p. 491-492; grifo do autor). 

 

           Em relação ao Artigo 5º, a legislação apresenta as diversas áreas que constituem as 

políticas públicas para a “primeira infância”, entre estas “a saúde, a alimentação e a nutrição, 

a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à família da 

criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio ambiente” e também “a proteção 

contra toda forma de violência e de pressão consumista, a prevenção de acidentes e a adoção 

de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica” (BRASIL, 2016, 

p.492). 

           Para a implementação de uma Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, o 

Artigo 6º propõe que seja “formulada e implementada mediante abordagem e coordenação 

intersetorial que articule as diversas políticas setoriais a partir de uma visão abrangente de 

todos os direitos da criança na primeira infância” (BRASIL, 2016, p 492). Observa-se que 

esta proposta está em sintonia com as proposições do Banco Mundial citadas nas suas 

publicações (DENBOBA et al., 2014a; NAUDEAU et al., 2011), inclusive as proposições 

referentes aos arranjos institucionais elencados nos Artigos 7º e 8º.   

 

Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir, 

nos respectivos âmbitos, comitê intersetorial de políticas públicas para a primeira 

infância com a finalidade de assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e 
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à promoção dos direitos da criança, garantida a participação social por meio dos 

conselhos de direitos. 

§ 1º Caberá ao Poder Executivo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios indicar o órgão responsável pela coordenação do comitê 

intersetorial previsto no caput deste artigo. 

§ 2º O órgão indicado pela União nos termos do § 1o deste artigo manterá 

permanente articulação com as instâncias de coordenação das ações estaduais, 

distrital e municipais de atenção à criança na primeira infância, visando à 

complementaridade das ações e ao cumprimento do dever do Estado na garantia dos 

direitos da criança. 

Art. 8º O pleno atendimento dos direitos da criança na primeira infância constitui 

objetivo comum de todos os entes da Federação, segundo as respectivas 

competências constitucionais e legais, a ser alcançado em regime de colaboração 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Parágrafo único. A União buscará a adesão dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios à abordagem multi e intersetorial no atendimento dos direitos da criança 

na primeira infância e oferecerá assistência técnica na elaboração de planos 

estaduais, distrital e municipais para a primeira infância que articulem os diferentes 

setores (BRASIL, 2016, p. 492; grifo do autor). 

 

          Os Artigos 9º e 10 destacam a formação dos profissionais para atuarem na área. 

 

Art. 9º.  As políticas para a primeira infância serão articuladas com as instituições 

de formação profissional, visando à adequação dos cursos às características e 

necessidades das crianças e à formação de profissionais qualificados, para 

possibilitar a expansão com qualidade dos diversos serviços. 

Art. 10. Os profissionais que atuam nos diferentes ambientes de execução das 

políticas e programas destinados à criança na primeira infância terão acesso 

garantido e prioritário à qualificação, sob a forma de especialização e atualização, 

em programas que contemplem, entre outros temas, a especificidade da primeira 

infância, a estratégia da intersetorialidade na promoção do desenvolvimento integral 

e a prevenção e a proteção contra toda forma de violência contra a criança (BRASIL, 

2016, p. 492-493; grifo do autor). 

 

          É possível perceber no Artigo 11 a proposição de coleta de dados, monitoramento e 

avaliação dos serviços, bem como o uso de instrumento individual de registro unificado de 

dados do crescimento e desenvolvimento da criança, conforme proposto no Projeto de 

assistência técnica para fortalecimento da gestão do setor público no Rio de Janeiro (2013) e 

na publicação do Banco (NAUDEAU et al., 2011).  

 

Art. 11. As políticas públicas terão, necessariamente, componentes de 

monitoramento e coleta sistemática de dados, avaliação periódica dos elementos que 

constituem a oferta dos serviços à criança e divulgação dos seus resultados. 

§ 1º A União manterá instrumento individual de registro unificado de dados do 

crescimento e desenvolvimento da criança, assim como sistema informatizado, que 

inclua as redes pública e privada de saúde, para atendimento ao disposto neste 

artigo. 

§ 2º A União informará à sociedade a soma dos recursos aplicados anualmente no 

conjunto dos programas e serviços para a primeira infância e o percentual que os 

valores representam em relação ao respectivo orçamento realizado, bem como 

colherá informações sobre os valores aplicados pelos demais entes da Federação 

(BRASIL, 2016, p. 493; grifo do autor). 

 

          Outro destaque é a participação da sociedade em conjunto com a família e o Estado.  
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Art. 12. A sociedade participa solidariamente com a família e o Estado da proteção 

e da promoção da criança na primeira infância, nos termos do caput e do § 7º do art. 

227, combinado com o inciso II do art.204 da Constituição Federal, entre outras 

formas: 

I - formulando políticas e controlando ações, por meio de organizações 

representativas; 

II - integrando conselhos, de forma paritária com representantes governamentais, 

com funções de planejamento, acompanhamento, controle social e avaliação; 

III - executando ações diretamente ou em parceria com o poder público; 

IV - desenvolvendo programas, projetos e ações compreendidos no conceito de 

responsabilidade social e de investimento social privado; 

V - criando, apoiando e participando de redes de proteção e cuidado à criança nas 

comunidades; 

VI - promovendo ou participando de campanhas e ações que visem a aprofundar a 

consciência social sobre o significado da primeira infância no desenvolvimento do 

ser humano (BRASIL, 2016, p. 493; grifo do autor). 

           

          Os Artigos 13, 14, 15 nos remetem ao Ponto de entrada estratégico de investimento em 

políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância que diz respeito aos Programas 

domiciliares baseados na mudança de comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos 

cuidados parentais, especialmente aos programas de visitas domiciliares.  

          

Art. 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apoiarão a 

participação das famílias em redes de proteção e cuidado da criança em seus 

contextos sociofamiliar e comunitário visando, entre outros objetivos, à formação e 

ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, com prioridade aos 

contextos que apresentem riscos ao desenvolvimento da criança. 

Art. 14. As políticas e programas governamentais de apoio às famílias, incluindo as 

visitas domiciliares e os programas de promoção da paternidade e maternidade 

responsáveis, buscarão a articulação das áreas de saúde, nutrição, educação, 

assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos, 

entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança. 

§ 1º Os programas que se destinam ao fortalecimento da família no exercício de sua 

função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância promoverão 

atividades centradas na criança, focadas na família e baseadas na comunidade. 

§ 2º As famílias identificadas nas redes de saúde, educação e assistência social e nos 

órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente que se 

encontrem em situação de vulnerabilidade e de risco ou com direitos violados para 

exercer seu papel protetivo de cuidado e educação da criança na primeira infância, 

bem como as que têm crianças com indicadores de risco ou deficiência, terão 

prioridade nas políticas sociais públicas. 

§ 3º As gestantes e as famílias com crianças na primeira infância deverão receber 

orientação e formação sobre maternidade e paternidade responsáveis, aleitamento 

materno, alimentação complementar saudável, crescimento e desenvolvimento 

infantil integral, prevenção de acidentes e educação sem uso de castigos físicos, nos 

termos da Lei no 13.010, de 26 de junho de 2014, com o intuito de favorecer a 

formação e a consolidação de vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento 

integral na primeira infância. 

§ 4º A oferta de programas e de ações de visita domiciliar e de outras modalidades 

que estimulem o desenvolvimento integral na primeira infância será considerada 

estratégia de atuação sempre que respaldada pelas políticas públicas sociais e 

avaliada pela equipe profissional responsável. 
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§ 5º Os programas de visita domiciliar voltados ao cuidado e educação na primeira 

infância deverão contar com profissionais qualificados, apoiados por medidas que 

assegurem sua permanência e formação continuada. 

Art. 15. As políticas públicas criarão condições e meios para que, desde a primeira 

infância, a criança tenha acesso à produção cultural e seja reconhecida como 

produtora de cultura (BRASIL, 2016, p. 493, grifo do autor). 

           

          Ademais, a legislação nos remete ao Ponto de entrada estratégico de investimento 

referente aos Programas baseados em Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância com 

foco na prontidão escolar, especificamente aos Centros institucionalizados e formalizados 

(creches e pré-escolas) e afirma:  

 

Art. 16. A expansão da educação infantil deverá ser feita de maneira a assegurar a 

qualidade da oferta, com instalações e equipamentos que obedeçam a padrões de 

infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação, com profissionais 

qualificados conforme dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), e com currículo e materiais pedagógicos 

adequados à proposta pedagógica. 

Parágrafo único. A expansão da educação infantil das crianças de 0 (zero) a 3 (três) 

anos de idade, no cumprimento da meta do Plano Nacional de Educação, atenderá 

aos critérios definidos no território nacional pelo competente sistema de ensino, em 

articulação com as demais políticas sociais (BRASIL, 2016, p. 494; grifo do autor). 

           

          Cabe ressaltar que, apesar do Banco Mundial focar suas políticas de educação, cuidado 

e desenvolvimento de crianças menores de sete anos de idade em Programas baseados em 

Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância especialmente para as crianças em idade 

pré-escolar (de três a seis anos de idade), o Parágrafo único do Artigo 16 reforça o 

cumprimento da expansão da Educação Infantil para as crianças de zero a três anos de idade 

em instituições coletivas de Educação Infantil, componentes do sistema de educação, de 

acordo com as metas do Plano Nacional de Educação (2014a).  

          O Artigo 17 propõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizem e estimulem a “criação de espaços lúdicos que propiciem o bem-estar, o brincar e o 

exercício da criatividade em locais públicos e privados onde haja circulação de crianças, bem 

como a fruição de ambientes livres e seguros em suas comunidades” (BRASIL, 2016, p. 494).  

          Os Artigos 18 a 42 nos remetem às alterações nas legislações citadas anteriormente, 

envolvendo direitos relacionados às mães (pré-natal, parto seguro, cuidados pós-parto), às 

crianças (cuidados pós-natais, serviços de prevenção e intervenções para tratamento) e aos 

pais (capacitação por meio de informação e educação, promoção da melhoria nas práticas de 

cuidados). Algumas destas alterações são relacionadas também ao Ponto de entrada 

estratégico de investimento que diz respeito aos Programas domiciliares de 

“Desenvolvimento da Primeira Infância” para a mudança de comportamento em saúde, 

nutrição e na família. 
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          Os Pontos de entrada estratégicos baseados em Campanhas de comunicação/mídia 

destinadas a família com crianças pequenas sobre saúde infantil, nutrição e desenvolvimento 

global e em Transferência Condicionada de Renda para famílias com crianças pequenas não 

foram mencionados na legislação.  

          Ao analisarmos as fontes documentais elaboradas pelo Banco Mundial a nível 

internacional e nacional” (BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 1996, 1998, 1999, 2000a, 

2001, 2002a, 2005a, 2011a, 2011b; DENBOBA et al., 2014a, 2014b, 2014c; EVANS; 

KOSEC, 2002a; GAAG; TAN, 1998; MYERS, 1992; NAUDEAU et al., 2011; SAYE, 

WODON, 2014; VEGAS, SANTIBÁNEZ, 2009; YOUNG, 1996, 2010; YOUNG; 

RICHARDSON, 2010), (BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b, 1996, 1998, 2000a, 2002a, 

2005a, 2011a; DENBOBA et al., 2014a; EVANS; KOSEC, 2011; NAUDEAU et al., 2011; 

YOUNG, 1996, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010), constatamos, através da pesquisa, 

que estes revelam a adaptabilidade e a continuidade das proposições do Banco referentes as 

políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, possibilitando-nos observar sua 

capacidade para formular e difundir conceitos constituintes de seu pensamento, orientando os 

países prestatários a adotarem e implementarem suas políticas e ideias com o objetivo de 

reordenamento político, organizacional e institucional, inclusive o Brasil. 

          Sobre a questão, deve-se considerar que, as dez produções acadêmicas e científicas 

analisadas na pesquisa denominada Estado da Arte (REAL, 2000; PENN, 2002; ROSSETTI-

FERREIRA, RAMON, SILVA, 2002; RAMON, 2003; MARQUEZ, 2006; LOPES, 2009; 

BUENO, 2012; ROSEMBERG, 2012), discutida anteriormente, que remetem às orientações 

conceituais e políticas do Banco Mundial para a Educação Infantil e para o “Desenvolvimento 

da Primeira Infância”, estão em consonância com as proposições de políticas multissetoriais e 

integradas de cuidado, educação e desenvolvimento para as crianças de zero a seis anos de 

idade propostas pelo Banco Mundial presentes em seus documentos e nas publicações 

referentes ao Brasil (BANCO MUNDIAL, 2002a, 2003d, 2008a, 2011b; EVANS, KOSEC, 

2011) analisadas neste capítulo.   

          E, nesse ponto, é significativo observar as análises de Marquez (2006) referentes à 

Educação Infantil, que diante do repertório documental e bibliográfico discutido nesta 

pesquisa de doutoramento, amplia a análise  incluindo as políticas de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância”: 

 

As propostas do Banco Mundial de atendimento alternativo retomam a separação 

entre creche e pré-escola, quando propõem programas informais para as crianças de 

até três anos e atendimento em pré-escola para as crianças de quatro a seis anos, 
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como prevenção do impacto da desigualdade econômica, especialmente prevenção 

do fracasso escolar, mais do que habilitadora do êxito escolar e em função do 

desempenho e do rendimento posteriores das crianças no Ensino Fundamental, 

economizando recursos financeiros que seriam investidos em repetência, evasão e 

fracasso escolar. Cabe ressaltar que estas propostas alternativas retomam a 

concepção de políticas diferenciadas para as diferentes camadas sociais, com 

propostas de implementação de modelos informais de atendimento para os mais 

pobres, retomando a concepção de que a creche objetiva compensar carências 

nutricionais, sociais, emocionais, cognitivas e culturais.   

É preciso compreender que o desmantelamento da educação pública brasileira é 

parte do movimento produzido pelos governos e seus intelectuais, pelos grandes 

proprietários e pelas Organizações Internacionais, entre elas o Banco Mundial, para 

a área social. Os pesquisadores e estudiosos ao abordarem os diferentes aspectos dos 

novos desafios, mostram-nos a mercantilização da educação produzida no contexto 

da mudança de paradigma do Estado –  o atual  Estado gestor, supervisor ou 

avaliador – como quer o Banco Mundial, com o consentimento nacional. Mostram-

nos, por outro lado, a mudança das políticas sociais públicas: de políticas de 

demanda da sociedade civil para política de oferta, segundo a disponibilidade 

orçamentária acordada com o Banco Mundial, entre outros.  

Parece-nos significativo frisar que o inquietante não é apenas a presença no Brasil, 

das orientações conceituais e políticas, dos empréstimos e dos profissionais do 

Banco Mundial, mas a receptividade e a materialização de uma estrutura 

organizacional pelos sistemas de ensino em todos os níveis, inclusive pela Educação 

Infantil, para canalizar suas ideologias, objetivos, estratégias e concepções de 

educação (MARQUEZ, 2006, p. 201). 

 

          Neste contexto de receptividade e efetivação das proposições do Banco Mundial no 

Brasil, temos acompanhado a luta e a construção de ações políticas de oposição, em 

contraposição ao projeto hegemônico do capital, como por exemplo, da Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPEd),  do Movimento Interfóruns de 

Educação Infantil do Brasil (MIEIB), dos Fóruns Estaduais e Distrital de Educação Infantil, 

do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância em Diferentes Contextos (NEPIEC), entre 

outros organismos.  

          Nesta linha de reflexão, torna-se evidente que o Banco Mundial vem afirmando, desde 

os Documentos Setoriais de Educação de 1974, a relevância e a necessidade de financiar 

políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância”, por ser este um investimento no futuro, 

em termos sociais e econômicos, numa proposta multissetorial e integrada, revelando a 

continuidade e a adaptabilidade de suas proposições, firmadas nos padrões de financiamento, 

de estudos preliminares, de condicionalidades e de cooptação a serem cumpridas 

satisfatoriamente pelos países prestatários, com consentimento e a participação nacional, .  

          Ao analisarmos os documentos e publicações referentes ao Brasil (BANCO 

MUNDIAL, 2002a, 2003d, 2008a, 2011b; EVANS, KOSEC, 2011)  observarmos o processo 

em construção das políticas de educação, cuidado e desenvolvimento das crianças menores de 

sete anos de idade neste país em consonância com os documentos, os eventos e as publicações 

analisados anteriormente, reafirmando suas proposições de políticas multissetoriais e 
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integradas para a efetivação das suas propostas nos países em desenvolvimento, focando 

especialmente, os programas baseados nos Pontos de entrada estratégicos de investimento em 

políticas de Desenvolvimento da Primeira Infância: Programas baseados em Centros de 

Desenvolvimento da Primeira Infância com foco na prontidão escolar; Programas 

domiciliares baseados na mudança de comportamento em relação à saúde, à nutrição e aos 

cuidados parentais; Campanhas de comunicação/mídia destinadas a família com crianças 

pequenas sobre saúde infantil, nutrição e desenvolvimento global; e, Transferência 

Condicionada de Renda para famílias com crianças pequenas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O HOMEM DA ORELHA VERDE 

                             

Um dia num campo de ovelhas 

Vi um homem de verdes orelhas 

Ele era bem velho, bastante idade tinha 

Só uma orelha ficara verdinha 

Sentei-me então a seu lado 

A fim de ver melhor, com cuidado 

Senhor, desculpe minha ousadia, mas na sua idade 

de uma orelha tão verde, qual a utilidade? 

Ele me disse, já sou velho, mas veja que coisa linda 

De um menininho tenho a orelha ainda 

É uma orelha-criança que me ajuda a compreender 

O que os grandes não querem mais entender 

Ouço a voz de pedras e passarinhos 

Nuvens passando, cascatas e riachinhos 

Das conversas de crianças, obscuras ao adulto 

Compreendo sem dificuldade o sentido oculto 

Foi o que o homem de verdes orelhas 

Me disse no campo de ovelhas. 

                                              GIANNI RODARI 

 

          Escolhemos iniciar as Considerações Finais desta pesquisa científica com a poesia 

presente no prefácio da obra Com olhos de criança (2003), selecionada por Francesco 

Tonucci, para homenagear e agradecer a coragem das invenções de Gianni Rodari, que busca 

a via da fantasia para comunicar coisas tão importantes. Assim como Francesco Tonucci 

espera que seus desenhos revelem uma orelha, ainda verde, esperamos que esta pesquisa 

acadêmica e científica revele-se também uma orelha, ainda verde. E para que uma orelha 

verde?  

         Uma orelha verde, uma orelha-criança, pode nos ajudar a “compreender o que os 

grandes não querem mais entender”. Daí, talvez, continuar escutando as vozes das pedras, dos 

passarinhos, das nuvens passando, das cascatas, dos riachinhos e, especialmente, as 

“conversas das crianças obscuras aos adultos”, dos seus direitos civis, humanos, sociais, 

educativos, culturais, científicos, políticos e econômicos. Mas, também, ouvir as crianças 

sobre seus direitos à vida e à sobrevivência, numa sociedade que caminha a passos largos em 

direção à constante exclusão dos direitos individuais das crianças menores de sete anos de 

idade, que dependem em variadas circunstâncias dos adultos para viver. 
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          É necessária uma orelha verde para compreendermos as palavras de Marx (2003) e           

torna-se desejada para vestirmos nossos capacetes mágicos e perseguirmos, junto com Perseu, 

os monstros que tentam negar às nossas crianças a alegria de viver, de ter uma família e 

conviver com ela; de morar numa boa/ótima residência com teto e paredes; de dormir em seus 

berços ou camas limpas/confortáveis; de tomar banho com água limpa; de se alimentar 

saudavelmente; de ir ao médico e ser atendida; de tomar vacinas e medicamentos de acordo 

com as orientações médicas; de aprender e se desenvolver simultaneamente nos aspectos 

físico, motor, emocional, afetivo, intelectual, cognitivo, linguístico, étnico, social, cultural, 

ético e estético; de frequentar uma instituição de educação infantil de boa qualidade; de ter 

acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, à leitura, à assistência social, à proteção social, à 

segurança; de brincar; de sorrir; de sonhar; e de acreditar e viver num mundo humanamente 

melhor para todos.      

          Refletindo ainda nas palavras de Rodari pensamos que uma orelha verde, uma orelha-

criança, pode nos ajudar a desenvolver a nossa sabedoria para aprendermos com nossa 

orientadora, Ivone Barbosa (2008), a nos apropriarmos dos conhecimentos científicos e 

alimentarmos o desejo de transformar o quadro de pobreza, indigência e miséria, de grandes 

concentrações de renda e desigualdade social que vivem nossas crianças. 

          Uma orelha verde, uma orelha-criança, para escutar as palavras de Marx (2003) e galgar 

os caminhos da ciência com entusiasmo, dedicação, ética e respeito às crianças brasileiras. 

Também, aprendermos com a obra de Meszáros (2005) que educar é construir, é 

conscientização e testemunho de vida, é libertar o ser humano das cadeias do determinismo 

neoliberal, é reconhecer que a história é um campo aberto de possibilidades, é educar para 

além do capital. 

          Enfim, queremos uma orelha verde, uma orelha-criança, para conhecer, estudar e 

pesquisar as proposições de políticas integradas e multissetoriais de “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” formuladas, orientadas e referendadas pelo Banco Mundial, buscando 

enxergar para além da aparência as propostas de intervenções relevantes, significativas, 

importantes para as crianças e suas famílias, bem como os pontos questionáveis, as lacunas, 

os hiatos, as ausências, os silêncios. Desde 2004, quando iniciamos nossa pesquisa sobre o 

Banco Mundial, observamos em diversos momentos, espaços, situações que nós e outros ao 

nosso redor, preferimos embuçarmos com nossos capacetes mágicos, tapando nossos olhos e 

nossos ouvidos para negar as monstruosidades existentes, especialmente com as crianças na 

“primeira infância”.  
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          Ao investigarmos as proposições do Banco Mundial de políticas multissetoriais e 

integradas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” para os países em desenvolvimento, o 

que envolve ações interligadas como educação, saúde, nutrição, proteção social (proteção à 

criança e assistência social) e saneamento básico, buscando compreender o processo de 

geração destas políticas e como este processo tem se configurado no Brasil, notamos a 

efetivação destas proposições tanto nos projetos financiados como na implementação de 

programas componentes dos Pontos de entrada estratégicos de investimento orientados em 

seus seis Documentos Setoriais de Educação (BANCO MUNDIAL, 1974, 1980, 1995b,  

2000a, 2005a, 2011a) e nas 18 publicações (BANCO MUNDIAL, 1996, 1998, 1999, 2001, 

2002a, 2011b; DENBOBA et al., 2014a, 2014b, 2014c; EVANS; KOSEC, 2002a; GAAG; 

TAN, 1998; MYERS, 1992; NAUDEAU et al., 2011; SAYE, WODON, 2014; VEGAS, 

SANTIBÁNEZ, 2009; YOUNG, 1996, 2010; YOUNG; RICHARDSON, 2010) estudados 

nesta pesquisa. Notamos que estas proposições são planejadas, recomendadas, repetidas em 

uníssomo e em consonância com as pautas intelectuais, técnicas e políticas presentes nos 

documentos da Organização Internacional, entre estes nos Relatórios Anuais do Banco 

Mundial (2013, 2014, 2015), nas Estratégias de Parceria com o Brasil (2003d, 2008a, 2011b) 

e na publicação Una guia del Banco Mundial (2008b) . 

          Desde os anos setenta, o Banco Mundial referencia a relevância da adoção de 

programas multissetoriais e integrados dirigidos à primeira infância, tendo como base 

de sustentação teórica das políticas a teoria do capital humano, que busca a 

reprodução e a acumulação do capital, em contraposição a um projeto que objetive a 

garantia dos direitos plenos da criança nos países em desenvolvimento, inclusive no 

Brasil. 

          No processo de pesquisa, estudo, análise e elaboração da tese de doutoramento, 

observamos que o Banco Mundial é uma Organização Internacional do Sistema das Nações 

Unidas, que têm como objetivos erradicar a pobreza e impulsionar a prosperidade 

compartilhada de forma sustentável (BANCO MUNDIAL, 2008b, 2013, 2014, 2015). Sua 

atuação cobre os diversos âmbitos da assistência internacional ao desenvolvimento, 

potencializando seu poder de barganha, persuasão, coerção e cooptação junto aos países 

membros.  

           O Banco Mundial desempenha um papel relevante na reunião, síntese, socialização e 

publicidade do conhecimento sobre temas referentes ao desenvolvimento como produtor e 

veiculador de ideias, formulador de políticas, ator social, além de financiar projetos e prestar 

assistência econômica, setorial e técnica por meio de trabalho analítico e de aconselhamento 
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sobre técnicas e políticas aos países membros com o objetivo de reordenamento político, 

organizacional e institucional destes.  

          Neste contexto, o Banco Mundial desenvolve pesquisas com o objetivo de formar seu 

quadro de profissionais para atuar no processo de formulação, difusão e implementação de 

suas pautas intelectuais, técnicas e políticas, construindo um consentimento social em torno 

de seus programas, projetos, ideias e práticas institucionais direcionadas ao desenvolvimento 

capitalista nos países em desenvolvimento, contribuindo para a manutenção do paradigma 

neoliberal.   

          Diante do repertório documental e bibliográfico elaborado e/ou referendado pelo Banco 

Mundial nas últimas décadas, consideramos pertinente atentarmos que a institucionalização da 

sua pauta de políticas e das suas ideias econômicas veiculadas a serviço da expansão do 

capital, composto de arranjos, correlações de força e de tensões, que abrange as suas diversas 

áreas de atuação e influência, suas redes temáticas e setores, classificadas em Rede de 

Desenvolvimento dos Setores Financeiro e Privado, Rede de Desenvolvimento Humano, Rede 

de Redução da Pobreza e Manejo Econômico e Políticas de Operação e Serviços de País. 

Cabe assinalar também, que as redes temáticas e setores dialogam com as unidades presentes 

nas seis regiões do mundo, nas quais o Banco Mundial desenvolve projetos nos países 

membros: África; Leste Asiático e Pacífico; Europa e Ásia Central; América Latina e Caribe; 

Oriente Médio e Norte da África; e Sul da Ásia. 

           No tocante a Rede de Desenvolvimento Humano, que engloba os setores de educação, 

saúde, nutrição, população e proteção social, sendo uma de suas iniciativas as políticas 

referentes à educação, cuidado e desenvolvimento das crianças menores de sete anos de idade 

e suas respectivas famílias, notamos que seus empréstimos para projetos materializam suas 

proposições para o “Desenvolvimento da Primeira Infância”, em sintonia com as políticas 

hegemônicas do Banco Mundial, presentes nas suas orientações e/ou prescrições que compõe 

o Ciclo de Projetos, nas condicionalidades e na sua capacidade de propor e/ou impor aos 

governos os princípios de reprodução financeira do capital, com o consentimento e a 

participação dos setores governamentais dos países membros.  

          Nesta direção, o Banco vem ao longo dos seus 72 anos de atuação internacional 

prescrevendo para os países em desenvolvimento, particularmente o Brasil, a adesão às 

macropolíticas deliberadas, desregulação e abertura para o capital transnacional, estabilidade 

econômica, segurança, um Estado forte e máximo para o capital, um Estado mínimo para os 

trabalhadores, especialmente para as políticas sociais.  
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          Observamos que sua proposta de socialização do conhecimento, presente em suas 

fontes documentais e de disseminação destes nos países em desenvolvimento, inclusive no 

Brasil, estão em andamento. Nas palavras do próprio Banco Mundial, uma de suas estratégias 

políticas inclui serviços analíticos e de assessoria técnica, assim como de publicação e 

disseminação de conhecimento, especialmente a partir dos anos de 1990, conforme 

observamos nesta investigação científica: tanto nas produções acadêmicas e científicas 

analisadas na pesquisa tipo Estado da Arte desenvolvida, como no processo em construção de 

elaboração, publicação e divulgação de suas obras referentes ao “Desenvolvimento da 

Primeira Infância” estudadas.  

          No transcurso da investigação observamos que o Banco Mundial propõe, desde seu 

segundo Documento Setorial de Educação, de 1974, intervenções integradas de educação de 

pais, nutrição das gestantes e de seus filhos; amplia no documento de 1980 para educação pré-

escolar e programas de saúde e nutrição; no documento de 1995 acrescenta a educação em 

Centros de Educação Infantil, especialmente, pré-escola integrados com serviços de saúde, 

nutrição e higiene, além de creches domiciliares e educação de pais; acrescenta no documento 

de 2000 de educação dos pais através de programas nos meios de comunicação; e reafirma 

estas proposições no documento de 2005, com o objetivo de assegurar a reprodução e a 

acumulação do capital, e não do desenvolvimento humano e social das crianças e de suas 

famílias.  

          O Banco Mundial propõe 25 intervenções-chave multissetoriais, envolvendo as áreas da 

nutrição, saúde, água, saneamento, educação e proteção social, que podem ser executadas por 

meio de cinco pacotes integrados oferecidos às crianças do nascimento aos seis anos de idade 

em suas diferentes fases de aprendizagem, crescimento e desenvolvimento e às suas famílias: 

Pacote apoio à família: apoio parental para famílias vulneráveis, saúde, nutrição e condições 

sanitárias para as famílias; Pacote gravidez: atendimento pré-natal, ferro e ácido fólico, 

orientação sobre dietas adequadas; Pacote nascimento: parto assistido, amamentação 

exclusiva, registro de nascimento; Pacote saúde e desenvolvimento infantil: imunizações, 

desparatizações, prevenção e tratamento da desnutrição aguda, alimentação complementar e 

dieta adequada, nutritiva e segura, suplementação terapêutica de zinco para a diarreia; Pacote 

pré-escola: programas de educação pré-escolar de três a seis anos de idade, continuidade para 

escolas primárias de qualidade (DENBOBA et al., 2014a).  

          Para o Banco Mundial investir em políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” 

possibilita formar o capital humano do futuro. No entanto, segundo Meszáros (2005), a 
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educação deve formar para a vida e não qualificar para o mercado, pois educação é criação e 

não um negócio, uma mercadoria.  

          Ao longo da pesquisa constatamos a presença das forças aparentemente ocultas que 

definem as políticas de “Desenvolvimento da Primeira Infância” e a efetivação das 

proposições do Banco Mundial construídas no transcorrer da história das políticas públicas 

brasileira, tanto nos projetos financiados desde 1977 como nas legislações aprovadas no dia 8 

de março de 2016, a Lei nº 13.257, que dispõe sobre as Políticas Públicas para a Primeira 

Infância e no dia 05 de outubro de 2016, no Decreto 8.869, que institui o Programa Criança 

Feliz.    

          Nesse cenário, além da luta pela defesa dos direitos conquistados na legislação 

brasileira por nossas crianças menores de sete anos de idade, para que elas possam viver 

plenamente as suas infâncias, nós, os movimentos sociais, as universidades, os grupos de 

pesquisa, temos diante de nós o desafio de defender a garantia dos direitos plenos das 

crianças. 

          Por isso, hoje, precisamos vestir nossos capacetes mágicos e junto com Perseu 

rasgarmos a camisa-de-força da lógica do sistema capitalista, abrirmos nossos olhos e ouvidos 

para a realidade histórica que vivemos e perseguirmos uma estratégia de rompimento do 

controle exercido pelo capital, com todos os meios disponíveis e os a serem inventados. 

Precisamos lutar junto com Perseu contra o domínio do capital, contra a exploração, a 

opressão, a dominação e a alienação. Lutar pela transformação social emancipatória, por uma 

transformação do atual modelo econômico e político hegemônico, para a construção de novos 

projetos que possam contribuir para abrir novas ações e movimentos concretos de 

transformação social para além do capital.   

          Assim como Francesco Tonucci acredita que um dia as classes das instituições 

educativas florescerão e que seus desenhos revelem uma orelha, ainda verde, também 

esperamos esta pesquisa acadêmica revele-se uma orelha, ainda verde. 
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