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OS AVANÇOS DA PRIMEIRA 
INFÂNCIA NO BRASIL

Não faltam fatos, dados científicos e números para comprovar 
que do nascimento aos 6 anos de idade o ser humano está no 
ápice de sua capacidade de aprender e se desenvolver.  Neste 

período, o cérebro é moldado a partir das experiências que tem e 
do ambiente em que está inserido. Isto significa que se melhorarmos 
as condições de vida das crianças, garantindo saúde, afeto, nutrição, 
segurança e educação de qualidade, aumentamos muito as possibili-
dades de que tenham um futuro melhor.  

Todas estas descobertas começaram a ser feitas nos anos 1970, 
quando estudiosos passaram a olhar com mais atenção para os re-
cém-nascidos, e vêm se intensificando nos últimos anos. Com elas, 
aumentou o entendimento de toda a sociedade sobre a importância 
que este período da vida tem para o desenvolvimento humano. En-
tendeu-se que o cuidado recebido na infância é crucial para o futuro 
da criança e, consequentemente, do país.

Foi neste contexto que a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, 
que iniciou sua atuação há 55 anos focada em incentivar pesquisas 
no campo da hematologia, decidiu voltar sua atuação para este perí-
odo da vida. Isso aconteceu em 2007. “Quando nos deparamos com 
as informações e estudos científicos que comprovavam a sua impor-
tância, não tinha como não aderirmos à causa. A primeira infância 
nos trombou como um caminhão”, diz Dario Guarita Neto, que é o 
presidente do Conselho de Curadores da Fundação desde 2015.

A causa tem ganhado importância e estimulado  
a criação de políticas públicas nos últimos cinco anos
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Nos últimos anos, o mundo todo 
tem avançado muito no estudo 
do tema, inclusive o Brasil, onde 
hoje vivem cerca de 20 milhões de 
crianças até 6 anos de idade, se-
gundo dados de 2018 do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Um dos principais ganhos 
que registramos foi a criação do 
Marco Legal da Primeira Infância, 
que em 2021 completa cinco anos. 
Ele surgiu de uma ampla discussão 
entre diversas organizações-mem-
bro da Rede Nacional da Primeira 
Infância (RNPI). Foi liderado por 
deputados que haviam realizado o 
curso de liderança executiva, ofe-
recido pelo Núcleo Ciência Pela 
Infância, uma coalizão da qual a 
Fundação faz parte, em parceria 
com a Universidade de Harvard.  

Assim que entrou em vigor, 
em 2016, o Marco Legal da Primeira Infância modificou 
todo o cenário, mexendo inclusive na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) e no Código de Processo Penal. 
“O Marco movimentou toda a máquina do Estado e da 
sociedade, modificou a agenda nacional em relação ao 
Estatuto da Criança e do Adolescente e às políticas pú-
blicas”, diz Pedro Hartung, advogado e coordenador do 
programa Prioridade Absoluta, do Instituto Alana.

Para Vital Didonet, professor e assessor legislativo da 
Rede Nacional Primeira Infância (RNPI), que participou ati-

O impacto do Curso de 
Liderança Executiva

Nº Participantes

2016 44

2017 66

2018 68

2019 64

Área de atuação  
dos participantes

Academia 6%

Executivo 48%

Judiciário 2%

Legislativo 10%

Setor privado 7%

Sociedade civil 25%

Imprensa 2%

vamente da criação do Marco Legal da Primeira Infância, 
o documento foi importante para reconhecer a criança 
como pessoa na sua inteira dignidade humana, tendo o 
direito de ser tratada como um cidadão. “O Marco Legal 
trouxe mais que o compromisso, ele explicitou a obriga-
ção do poder público com a primeira infância, dando di-
retrizes de como cumpri-la”, diz.  

Na esteira do Marco Legal da Primeira Infância, diver-
sos temas que orbitavam a primeira infância ganharam 
mais atenção. A educação foi um dos principais. Se para 
se desenvolver a criança precisa de estímulo, chegou-se à 
conclusão de que a escola tem um papel fundamental na 
sua formação. Nos últimos anos, passos importantes foram 
dados para garantir o ensino a todas. Um deles foi o Plano 
Nacional de Educação, sancionado em 2014 com 20 metas 
de melhoria da educação a serem atingidas até 2024. Uma 
delas determina que o poder público deve garantir creche 
a pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos e lugar na 
sala de aula para 100% dos alunos de 4 a 6 anos. Este 
percentual ainda não foi atingido, mas o que se viu nos 
últimos cinco anos foi uma evolução em termos de acesso.

Algumas das conquistas  
do Marco Legal da Primeira Infância

• Direito a toda mãe presa de trocar sua prisão temporária por 
prisão domiciliar para poder cuidar de seu filho em casa. 

• Licença-paternidade de 20 dias e licença-maternidade  
de seis meses para funcionários de empresas cidadãs.

• Reorganização do espaço público para atender às necessidades 
das crianças, de brincar em segurança.
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Segundo o mais recente censo escolar, o percentual de crianças 
em creches subiu de 32% em 2016 para 37% em 2019. Já na pré-es-
cola, o índice aumentou de 91% para 94% neste mesmo período. 
“Não atingimos a meta, mas os avanços foram significativos. O que 
se vê ao longo do tempo é que os percentuais se mantiveram cres-
centes”, diz Beatriz Abuchaim, gerente de Conhecimento Aplicado 
da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

No entanto, as desigualdades do acesso ainda são grandes e 
precisam ser combatidas. Passando um raio X sobre os números 
atuais, o que se vê é que as crianças mais pobres têm menos aces-
so. Segundo números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad) 2016-2017, enquanto entre os mais ricos 55% das crian-
ças frequentam a creche e a pré-escola, entre os mais pobres este 
percentual é de apenas 26%. 

Além do acesso, também avançamos em qualidade. Contribuiu 
para isso a criação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
em 2017. Quando a BNCC foi apresentada, havia vários documen-
tos nacionais que traziam indicações pedagógicas, parâmetros de 
qualidade, orientações para as escolas, mas ela conseguiu detalhar 
quais deveriam ser os objetivos de desenvolvimento e aprendiza-
gem do aluno a cada ano escolar. E trouxe também um modelo 
curricular que é muito inovador e está alinhado a outros currículos 
internacionais de altíssima qualidade. Em vez do olhar para as dis-
ciplinas, ele trabalha por meio de campos de experiência, partindo 
da ideia de que a criança pequena aprende vivenciando situações 
que fazem sentido para ela.

A Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal teve uma participação 
ativa na implementação da BNCC em três municípios brasileiros: 
São Paulo (SP), Sobral (CE) e Boa Vista (RR). Em todos eles houve a 
preocupação de customizar as ações para a realidade local. “Em vez 
de trazer soluções prontas, optamos por criar junto com os atores 
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locais, pois acreditamos que é isso que vai estimular a 
continuidade das ações para se tornarem uma política 
de Estado”, diz Beatriz Abuchaim.

Assim foi feita a implementação do novo currículo da 
Educação Infantil em Boa Vista, capital de Roraima. O 
processo levou cerca de dois anos e atuou com os di-
versos atores da educação na cidade, desde cuidadores 
das creches até professores, coordenadores pedagógi-
cos, gestores e mesmo as crianças. Com a participação 
do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Edu-
cacionais (Ceipe), da Fundação Getulio Vargas (FGV), a 
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal ajudou na elabo-
ração do currículo, na capacitação dos formadores do 
município e na implementação da nova metodologia nas 
escolas e creches. Tudo foi feito com a participação ativa 
de profissionais, para garantir a total adequação à cul-
tura local. “A implementação do novo currículo em Boa 
Vista foi um projeto em que a Fundação conseguiu atuar 
com uma política integrada, articulando a participação 
do governo com todos os demais envolvidos”, afirma 
Eduardo Marino, diretor de Conhecimento Aplicado da 
Fundação Marcia Cecilia Souto Vidigal.

Entendendo que o desenvolvimento infantil não 
acontece somente na escola, mas também dentro de 
casa, o programa em Boa Vista direcionou parte de sua 
atenção para a parentalidade, atuando para fortalecer o 
programa municipal Família que Acolhe, no qual oito mil 
crianças foram atendidas em suas casas. 

O Família que Acolhe é uma iniciativa que se aproxi-
ma das famílias para garantir acesso à saúde, educação 
e desenvolvimento social de maneira integrada. É uma 

versão localizada do Programa Criança Feliz, que é na-
cional e focado nas famílias que recebem o Bolsa Famí-
lia. É direcionado a gestantes e crianças de 0 a 6 anos 
de idade. O objetivo é fortalecer o vínculo entre pais e 
cuidadores para o melhor desenvolvimento das crianças. 
A cada visita, as famílias são orientadas sobre os cuida-
dos com os filhos para fortalecer os vínculos familiares 
e sobre a importância de estimular o desenvolvimento 
infantil. Os impactos das ações estão em fase de avalia-
ção numa parceria entre a Fundação Maria Cecilia Souto 
Vidigal, a Fundação Itaú Social, o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Banco Mundial, 
a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Ministério 
da Cidadania. “A parceria com Boa Vista fortaleceu o que 
já vinha sendo desejado pela Fundação, que era estru-
turar de fato uma política pública baseada em evidência 
e conseguir trazer a ciência para ajudar o município”, diz 
Marina Fragata Chicaro, gerente de Conhecimento Apli-
cado da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

Também foram realizadas outras iniciativas em esta-
dos e municípios, como o programa São Paulo pela Pri-
meiríssima Infância (SPPI), que vem sendo desenvolvido 
desde 2016 e mobilizou 41 cidades do estado para pro-
mover o desenvolvimento integral de crianças, do nas-
cimento aos 3 anos; qualificar os serviços voltados ao 
atendimento de gestantes e crianças nesta faixa etária; 
mobilizar a sociedade e fomentar o planejamento para 
a importância dos primeiros anos de vida. Os números 
mostram resultados positivos. 

Em relação à saúde, a visibilidade da primeira infân-
cia trouxe o desenvolvimento infantil para a agenda das 
ações de atenção básica nos municípios. Foi aprovada a 
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Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), 
que é uma referência internacional. A Caderneta da Criança foi re-
visada, o Ministério da Saúde buscou incorporar esse olhar e mo-
nitorar os marcos do desenvolvimento infantil em diferentes etapas 
da atenção. 

Parte do mérito das conquistas tem a ver com a disseminação 
de informações sobre a importância desta fase da vida. Desde 
que abraçou a causa, a Fundação entendeu que era necessário 
promover conhecimento para garantir a mobilização da socie-
dade. A primeira grande ação de divulgação sobre o tema foi 
o documentário O Começo da Vida, desenvolvido em parceria 
com a Fundação Bernard van Leer, o Instituto Alana e o Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (Unicef, na sigla em inglês). 
Dirigido por Estela Renner e produzido pela Maria Farinha Filmes, 
o documentário foi um grande sucesso e tornou-se referência 
para o tema. Conseguiu jogar luz sobre a importância da primeira 
infância não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Foi 
dublado em sete idiomas e legendado em 23, teve mais de 2.500 
citações em veículos de imprensa regionais, nacionais e interna-
cionais e foi adotado como ferramenta da campanha global de 
primeira infância do Unicef em parceria com o Banco Mundial. O 
filme rendeu ainda a criação de materiais de apoio, especialmen-
te criados para as classes C e D. Ao todo foram feitas 72 pílulas de 
temas específicos. Foi o grande marco que estimulou novas ações 
para divulgar ainda mais o tema. 

Para mobilizar lideranças privadas, em 2017 a Fundação apoiou 
a vinda de duas grandes personalidades internacionais ao Brasil: o 
Nobel de Economia (2000) James Heckman, que compartilhou os 
desafios da primeira infância brasileira e a necessidade de se investir 
nessa etapa da vida para mudar o país; e o ex-presidente dos Esta-
dos Unidos Barack Obama, que esteve presente no evento Cidadão 
Global, reunindo mais de mil participantes, entre autoridades, figuras  
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públicas, jornalistas, gestores de empresas e imprensa. Na ocasião, 
Obama também falou sobre a importância dos investimentos nos 
primeiros anos de vida. Os dois eventos tiveram ampla cobertura da 
imprensa e ajudaram a dar mais visibilidade à causa.

Já em 2018, a Fundação firmou uma parceria com a Editora Globo 
que, por meio da revista Época Negócios, publica anualmente o guia 
“As 150 Melhores Empresas para Trabalhar” – cuja lista é elaborada 
pelo Great Place to Work Brasil (GPTW). O objetivo da iniciativa era 
premiar empresas em uma categoria especial que destacava boas 
práticas na atenção à primeira infância. Em 2019, seis empresas foram 
premiadas e, em 2020, o ranking das Melhores Empresas na Atenção 
à Primeira Infância foi composto por cinco grandes companhias. 

O esforço para gerar conhecimento incluiu ainda a criação de cur-
sos para formação de jornalistas. Em 2017, numa parceria com a Uni-
versidade de Columbia e com a Porticus América Latina, a Fundação 
Maria Cecilia Souto Vidigal financiou a participação de jornalistas 
brasileiros em três workshops anuais sobre primeira infância minis-
trados pela própria universidade. Durante uma semana, quatro pro-
fissionais brasileiros de grandes veículos ficavam imersos estudando 
o tema com especialistas renomados.  A intenção era sensibilizar 
e capacitar a imprensa para aumentar a cobertura e a qualidade 
das matérias sobre o desenvolvimento da primeira infância. “Foi uma 
ação importante para ampliar o olhar sobre o tema. A cobertura 
jornalística sobre a primeira infância deixou de ser focada apenas 
na questão da saúde, da vacinação, do desenvolvimento infantil e 
da amamentação. Ganhamos as páginas de economia e política e a 
capa de revistas de negócios”, diz Ana Carolina Vidal Guedes, geren-
te de Comunicação da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

Para diversificar a cobertura e ampliar o seu alcance, a Funda-
ção e a Porticus América Latina apoiaram também a realização do 
curso Jornalismo e Território, uma formação sobre questões da 

primeira infância para jornalistas e comunicadores locais, promo-
vido pelo ÉNois, um laboratório que trabalha para impulsionar a 
diversidade e a representatividade no jornalismo. Foram 30 horas 
de formação, divididas em dez encontros, com 114 veículos de co-
municação (de 14 estados) mapeados e 80 jornalistas periféricos 
formados (entre 340 inscritos). Participaram profissionais de fave-
las de São Paulo, do Rio de Janeiro e de todos os estados das re-
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ao fim, foram produzidas 
24 reportagens em formatos diversos (texto para blog, vídeos, po-
dcasts, zine impresso e áudio para WhatsApp) sobre temas como 
falta de espaço de lazer e esporte, educação para crianças com 
deficiência, saúde mental das mães, crianças imigrantes, racismo 
ambiental e o impacto na primeira infância, emprego informal 
de jovens e direito ao brincar. “Todas estas ações são fundamen-
tais. Se não olharmos para esta causa e investirmos agora, vamos 
pagar o preço da inação, e quanto isso vai custar lá na frente?”, 
reflete Miriam Pragita, diretora executiva da Andi Comunicação e 
Direitos e secretária executiva da RNPI.

Além da imprensa, a primeira infância também ganhou mais aten-
ção da classe política. Isso foi conquistado graças ao trabalho de mui-
tas entidades que, durante a eleição para presidente de 2018 e as 
últimas eleições municipais, buscaram mobilizar os candidatos sobre 
a pauta da primeira infância; inserir o tema nos planos de governo e 
fornecer instrumentos para que lideranças públicas incluíssem propos-
tas de qualidade para a primeira infância em seus planos de trabalho.  

Para atingir o objetivo de sensibilizar os candidatos, em 2018 a Fun-
dação Maria Cecilia Souto Vidigal apoiou a ação da Rede Nacional 
Primeira Infância (RNPI) para o lançamento de uma campanha para 
convocar os candidatos à presidência e aos governos estaduais a assi-
nar um compromisso com a primeira infância. No total, seis presiden-
ciáveis e 61 candidatos ao governo estadual aderiram ao termo e dos 
27 governadores eleitos, 11 assinaram a carta-compromisso.
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E as ações não pararam por aí. A Fundação lançou uma 
plataforma chamada Primeira Infância Primeiro e disponibili-
zou um conjunto de indicadores que permitem avaliar a situ-
ação da primeira infância em cada município do país. Esses 
indicadores são divididos em cinco eixos – saúde, nutrição, 
segurança e proteção, parentalidade e educação infantil –, 
conforme metodologia conhecida como Nurturing Care, es-
tabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), Uni-
cef e Banco Mundial, além de dados demográficos.

Para além das eleições, a causa da primeira infância tem 
ganhado mais representatividade em todas as esferas. O 
Maranhão foi o primeiro estado brasileiro a ter um plano 
estadual da primeira infância. E outros estão começando 
a discutir o tema, como Espírito Santo, São Paulo, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.  Além disso, muitos municí-
pios estão começando a elaborar planos de longo prazo, 
abrangendo grande parte dos direitos da criança. “Con-
sidero esta uma grande expressão do avanço da primeira 
infância no Brasil”, avalia Didonet. 

“Todos esses avanços para a primeira infância, nos úl-
timos cinco anos, somente foram possíveis porque con-
tamos com parceiros que também acreditam no poder 
transformador das coalizões. Apenas juntos e somando 
esforços conseguimos contribuir para que a atenção à pri-
meira infância ganhe cada vez mais espaço em todos os 
setores. E para irmos ainda mais longe, temos o desafio de 
fortalecer essa rede e atrair novos parceiros e lideranças, 
para que a primeira infância seja priorizada e seja possível 
termos uma mudança sistêmica no nosso país”, diz Ma-
riana Luz, CEO da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal. 
Se depender do desejo e do trabalho da Fundação, esse 
caminho será trilhado!

Para as eleições municipais de 2020, a Fundação reali-
zou o evento Primeira Infância na Agenda Eleitoral: desa-
fios e perspectivas de soluções, em parceria com o Centro 
de Liderança Pública (CLP) e apoio da Frente Parlamentar 
Mista da Primeira Infância e da Rede Nacional Primeira 
Infância (RNPI), com participação de diversas fundações 
partidárias. Com o propósito de orientar os pré-candida-
tos, foi elaborada uma carta com nove recomendações 
relativas às principais políticas municipais que dialogam 
com a primeira infância.
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Ainda é cedo para falar das 
consequências que a Covid-19 
terá para as crianças do mundo 
todo. Depois de um ano de 
pandemia, mesmo com todo 
esforço dos professores de 
estar em contato com crianças 
e família durante o fechamento 
das unidades escolares, as 
perdas serão inevitáveis. 

A única certeza é que 
assistiremos a um aumento das 
desigualdades educacionais, 
ou seja, as crianças de lares 
mais vulneráveis tiveram 
menor condição e menos 
oportunidade de se desenvolver 
neste período. Já preocupada 
com o que está por vir, a 
Fundação Maria Cecilia Souto 
Vidigal vem realizando muitos 
estudos e pesquisas desde o 
início da pandemia. A intenção 
é entender as consequências 
e já buscar ações para que os 
prejuízos para a educação e 
formação das crianças sejam os 
mínimos possíveis.

Em paralelo a isso, adaptou 
vários de seus trabalhos para 
tentar diminuir as sequelas 
do distanciamento social, 
incluindo um material com 
dicas de brincadeiras com 
crianças, um guia de retorno 
às atividades presenciais 
da educação infantil e um 
estudo sobre o custo do 
retorno para municípios, com 
uma planilha inteligente para 
calcular o gasto com álcool 
em gel e outros itens de 
proteção para uma retomada 
segura. A ausência da escola 
trouxe desafios a crianças e 
suas famílias em diferentes 
aspectos e em todos os níveis 
socioeconômicos. Por  
outro lado, também trouxe 
a valorização da educação 
infantil, seja por consolidação 
do seu papel como um 
direito das famílias, seja 
em relação à consciência 
da sociedade sobre sua 
relevante contribuição no 
desenvolvimento das crianças.

Os desafios da pandemia
No campo da parentalidade, 

mais do que nunca foi essencial 
estimular práticas positivas e 
o fortalecimento do vínculo, 
num contexto tão adverso 
para as famílias, com todas 
as inseguranças trazidas pela 
crise em meio à pandemia 
e com as crianças em casa, 
demandando maior atenção de 
seus cuidadores. As visitações 
domiciliares, por exemplo, 
foram adaptadas para o 
modelo remoto, garantindo que 
os participantes da iniciativa 
continuassem assistidos neste 
período, com orientações e 
incentivo à interação entre 
adultos e crianças.

Este papel também foi 
desempenhado pelo Nenê 
do Zap, personagem que 
envia informações e dicas 
de conversas de forma 
didática, lúdica e divertida, 
auxiliando pais e cuidadores 
no estímulo e interação com 
crianças de até 6 anos. Criado 

e desenvolvido em 2019 e 
lançado em março de 2020, 
o bot do Nenê no WhatsApp 
encerrou o ano com 23 mil 
cadastros e nove mil usuários 
ativos. O personagem nasceu 
para compartilhar conteúdos 
gerais sobre a primeira infância, 
mas, diante da pandemia, a 
estratégia de conversa com 
o público foi repensada para 
incluir informações sobre o 
coronavírus, com o intuito de 
apoiar pais e cuidadores de 
crianças pequenas.

Para atender a este objetivo, 
também foram lançados os 
livros Vamos conversar sobre 
coronavírus? e E agora? 
Perguntas e respostas sobre 
coronavírus, em parceria  
com a Unesco Brasil.  
Ambos tiveram quase  
um milhão de exemplares 
distribuídos em nove 
municípios e também por meio 
de parcerias com a Ultragaz,  
a United Way e o Iprede.
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“A FUNDAÇÃO ESTÁ  
SE PERPETUANDO”

Àfrente do Conselho de Curadores da 
Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal há 
seis anos e prestes a passar o bastão para seu sucessor, Dario 

Ferreira Guarita Neto se orgulha da grande evolução que a primeira 
infância teve no Brasil na última década, especialmente nos últimos 
cinco anos. Mas destaca que ainda há muito a ser feito para garantir 
o desenvolvimento pleno dos 20 milhões de crianças com idade en-
tre 0 e 6 anos no Brasil.

Nesta entrevista, além de fazer um balanço de sua gestão, ele 
conta que sua grande inquietação é a busca por um indicador capaz 
de avaliar os avanços do desenvolvimento infantil no país, "uma es-
pécie de Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica] para 
a primeira infância", como exemplifica.

O que deu mais satisfação nestes  
anos à frente da Fundação?
Muita coisa. O primeiro, de longe, é o entendimento de 
que andamos para a frente, criamos em cima do que já 
tinha sido desenvolvido com muita solidez nos últimos 
50 anos, mas de forma mais proprietária daquilo que 
representa nossa geração nos últimos 15 anos.  Evoluímos 
em cima desse legado.

O segundo é que consolidamos um sistema de gestão 
e governança característico da Fundação, que oferece 
as condições necessárias para que essa instituição 
possa caminhar. Em cima do que já tinha sido realizado, 
concretizamos um modelo que independe cada vez mais 

de um indivíduo ou de uma família. A 
Fundação está se perpetuando. 

O terceiro é a gente ter 
conseguido alinhar o foco nos 
quatro pilares de atuação: educação 
infantil, parentalidade, avaliação e 
comunicação. Com isso definido e 
dentro de uma estrutura de gestão 
e de governança tão robusta, vamos 
poder cada vez mais conquistar 
resultados e impactos reais na 
evolução da nossa causa.

Outro acerto importante foi que 
ao longo deste tempo melhoramos 
o uso do nosso orçamento. O ano 
passado foi o primeiro em que 
conseguimos investir o orçamento 
inteiro. Gastar dinheiro é fácil, 
agora investir corretamente é 
muito difícil. Então, muitas vezes 
não conseguíamos investir tudo 
que tínhamos previsto. Algumas ações não dependem 
apenas da Fundação, dependem de ações públicas ou de 
iniciativas sobre as quais não temos tanta governabilidade. 
Ao longo dos anos nos apropriamos de técnicas para 
investir todo o orçamento. E chegamos no índice de 
eficiência de 15%, que significa que gastamos 15% do 
nosso recurso financeiro anual com despesas relacionadas 
à nova estrutura e o restante foi para as nossas ações 
“fim”, para a nossa causa. Quanto menor este percentual, 
melhor. Significa que uma fatia maior do orçamento é 
destinada à nossa causa.
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Investimento na causa
Mais de 90 milhões de reais 

foram investidos pela Fundação 

diretamente em iniciativas em prol 

da causa da primeira infância

(Em milhões de reais)

TOTAL 
94,6 milhões

13,6

2017 2018 2019 2020

15,4

17,5

23,9
24,2

2016



Fazendo um balanço da sua gestão, o que destaca 
como mais importante para este sucesso? 
O reconhecimento de que o foco é ingrediente 
fundamental de sucesso. Escolher o que você não vai 
fazer é tão importante, ou mais, do que escolher o que 
vai fazer. E esta é uma busca perpétua nossa. Acredito 
que nesses últimos anos conseguimos dar passos muito 
relevantes na lapidação deste foco.  

Quais caminhos a Fundação decidiu não seguir?
Antes da primeira infância escolhemos 

caminhos de atuação mais abrangentes 
como meio ambiente e educação. Até 

que nos deparamos com o tema da 
primeira infância e a abraçamos 
por acreditar na sua extrema 
importância. 

Começamos operando 
17 projetos em diferentes 
prefeituras. Anos depois, 

chegamos à conclusão de que 
esta não era a melhor forma de 

usar nossos recursos humanos 
e financeiros. Deveríamos sair ao 
máximo da operação e buscar 
parceiros para operar. 

A decisão do “não” foi fundamentada 
no “sim”. Decidimos pelos quatro 
pilares com os quais mais rapidamente 
teríamos impacto com nossos recursos.

Comparando cenários, o que destaca 
de mudança nos cinco anos?
A Fundação começou tendo como 
primeiro objetivo o de comunicar. 
Quando nós nos capacitamos e 
entendemos a importância da primeira 
infância, a única coisa que nos motivava 
era que todos soubessem que a primeira 
infância tem essa importância. É gratificante perceber 
que este tema entrou na pauta do Brasil e identificar 
nossa participação nisso. Ainda estamos na ponta do 
iceberg, mas vemos os últimos cinco anos como um ciclo 
muito importante de comunicação, dados os resultados 
que temos hoje nos setores público e privado com a 
primeira infância. Sem a comunicação da importância do 
desenvolvimento nessa fase da vida, a gente não teria 
essa agenda tão absorvida pela sociedade civil. Este é 
um grande legado. Agora, a comunicação começa a vir 
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NÃO ESTAMOS SOZINHOS

149 parceiros, 

entre organizações, universidades, 

prefeituras, governos estaduais e 

federal, estiveram ao nosso lado 

nesse período, concretizando 

iniciativas de atenção a crianças 

de até 6 anos e suas famílias

IMPRENSA

++5.500 
matérias 

foram publicadas nos últimos cinco 

anos com menção à Fundação 

Maria Cecilia Souto Vidigal,  

com uma média anual de  

1.100 reportagens

A equipe 
aumentou 
33%
(Número de 
funcionários)

2016 2020

24

32



agregada a outras necessidades, como a de avaliação 
e a instrumentalizar quem cuida – mães, pais, famílias, 
cuidadores. É isso que vai ajudar a mexer no ponteiro da 
primeira infância.

Qual tem sido sua meta nesses anos?
Meu maior objetivo é ver a causa da primeira 
infância avançar e conseguir tangibilizar esse avanço. 
Dados do IBGE de 2018 apontam que uma em cada 
três crianças no Brasil vive na pobreza ou extrema 
pobreza. As evidências nos mostram que condições de 
vulnerabilidade impactam diretamente o desenvolvimento 
infantil. Mas, infelizmente, não temos as ferramentas 
para afirmar como estão essas crianças ou os outros 
dois terços dos 20 milhões de crianças brasileiras de 
0 a 6 anos de idade. Precisamos de um indicador do 
desenvolvimento infantil e, sobretudo, saber como ele 
se comporta daqui a três, cinco e dez anos em cada 
município do Brasil. Precisamos ter esse número. É ele 
que vai trazer informações sobre o cenário brasileiro, 
apontar o que ainda precisa ser feito e onde avançamos 
por meio da implementação de políticas estruturantes de 
primeira infância. Trata-se de uma questão fundamental: 
deixar para as próximas gerações um ativo ou um 
passivo. A sociedade precisa ter acesso a esse tipo de 
indicador para internalizá-lo da mesma forma que fez 
com o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica). É uma relação direta. O Ideb, inclusive, estará 
melhor ou pior a depender do desempenho do 
indicador da primeira infância. 

Qual é a dificuldade para ter este indicador?
Medir é supercomplexo, não há um consenso, estamos 
estudando e testando. Como é que você mede uma 

criança aos 4 anos para saber se 
ela teve o desenvolvimento correto? 
Mas precisamos medir. Não é a 
informação sobre uma criança, 
mas de uma sala, uma escola, um 
município, o estado, o país. Entender 
como o grupo está se desenvolvendo 
com o que está sendo oferecido. Se 
não medirmos, não saberemos onde 
estamos, se está bom ou se está 
ruim. Precisamos de informação para 
acertar as rotas. Pensamos em uma 
meta de dez anos, estamos olhando 
para 2030. Mas, para chegar lá, é 
preciso corrigir o rumo dos projetos 
mês a mês ou trimestre a trimestre.

A busca por indicadores que 
possam refletir que tipo de impacto 
estamos causando é fundamental. 
Somos uma organização de mudança 
sistêmica, e normalmente é muito difícil medir quanto 
a Fundação contribuiu com a mudança. Por isso nosso 
olhar vai sempre para a melhoria do desenvolvimento 
infantil no Brasil.  Se ele andou para trás, nosso trabalho 
foi mal feito. Se ele andou para frente, provavelmente 
nosso trabalho teve sucesso em alguma escala. 

 
Ao longo desses anos, criou-se um ecossistema de 
muitas entidades e diferentes setores que olham para 
a primeira infância. Isso fez diferença no trabalho da 
Fundação?
Foi uma grande conquista o espaço que a primeira infância 
ocupou na agenda dos setores público e privado. Isso 
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Metas anuais
A performance da Fundação em 

relação às metas previstas para 

cada ano só tem aumentado. 

(Média de atingimento)

2017 2018 2019 20202016

100%

81% 89% 100% 102% 110%



é resultado das ações da Fundação e 
de tantas outras. A primeira infância 
está na pauta das empresas, está 
nas organizações, está no prêmio As 
Melhores Empresas Para Trabalhar, está 
nos programas de governo. E está sendo 
cobrada pela sociedade. Esta é uma 
conquista que precisa ser celebrada. 

Desde o ano passado estamos vivendo 
uma pandemia, com escolas fechadas. 
Como tem visto isso? Quais sequelas 
isso terá para a primeira infância?
Alguns educadores dizem que vamos 
levar mais de uma década para recuperar 
o que perdemos. Tivemos um nível de 
estresse tóxico enorme entrando nos 
lares. Ainda não temos dados concretos 
sobre os impactos, mas estamos fazendo 
pesquisas importantes que devem trazer 
informações sobre isso até o fim do ano.

O que sabemos até aqui é que a 
desigualdade será acentuada no setor da educação. Um 
estudo do economista Naercio Menezes Filho detectou uma 
queda no número de domicílios com pai e mãe ocupados 
no terceiro trimestre de 2020 na comparação com o mesmo 
período de 2019. O que tememos a partir deste cenário 
é que conquistas importantes sejam comprometidas, 
como, possivelmente, a queda na mortalidade infantil e a 
diminuição da pobreza. 

Por outro lado, toda sombra tem sua luz. A gente 
promoveu dois prêmios para identificar inovações em 

tempos de Covid e descobrimos práticas interessantes de 
visitadoras domiciliares, no campo da parentalidade, e 
por professores da educação infantil. Estamos traduzindo 
essas práticas para que possam ser incorporadas a 
políticas públicas. 

Que conselho você deixa para seu sucessor?
O mais importante é ser proprietário do próprio estilo 
de liderança, respeitando todo o legado. Não tem nada 
mais importante para uma organização que pretende ser 
perpétua do que o crescimento exponencial em cima 
do que já foi feito, porque se a cada mandato partirmos 
do zero, vamos andar de lado. Ao mesmo tempo, só 
reconhecer o legado vicia a organização. Esse gás, essa 
nova luz e o estilo de gestão de um novo presidente do 
Conselho são muito benéficos para conseguirmos fazer 
sempre mais pela primeira infância no Brasil.
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SIMPÓSIO INTERNACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO DA 

PRIMEIRA INFÂNCIA

Criado em 2011, o evento reúne 

especialistas das principais 

universidades, organizações não 

governamentais e instituições 

públicas do Brasil e do exterior. 

Nos últimos cinco anos, três 

edições foram realizadas, 

contando com cerca de mil 

participantes presenciais 

e mais de seis mil pessoas 

acompanhando de forma 

on-line, via streaming ou por 

meio dos simpósios satélite 

espalhados pelo Brasil.
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Saiba mais em:

www.fmcsv.org.br

https://www.facebook.com/FundacaoMariaCeciliaSoutoVidigal/
https://www.instagram.com/fundacaomariacecilia/
https://www.youtube.com/channel/UCluihfX82z2uFvP2sH_IZxw
https://www.linkedin.com/company/fmcsv
www.fmcsv.org.br
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