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A importância da primeira infância 

A história da infância no Brasil
e o Marco Legal da Primeira Infância



Apresentação
Dois momentos

Mas, antes...



Histórico
vs



Coalizão de defesa!

Red Hemisferica de Parlamentarios Y Ex-parlamentarios per la Primera
Infancia





Projeto de Lei no 6.998, de 18/12/2013

Coalizões de defesa
Argumentos para um marco legal da primeira infância

evidências científicas

neurociências



Neurociência

Desenvolvimento 
cerebral

80% do 
tamanho adulto

40% 
das habilidades mentais

Períodos sensíveis do desenvolvimento cerebral

Áreas de 
desenvolvimento 
altamente 
importantes

auge nos 
primeiros três anos 



Primeiros 
anos de vida

novas conexões neurais 
por segundo

Evolução da construção das sinapses



Perfil etário da extrema pobreza no Brasil (2011)



Fonte Disadvantaged Children Science

Taxas de retorno do investimento 
em capital humano



Três tipos de estresse

Estresse 
tóxico

Estresse 
tolerável

Estresse 
positivo

Alterações macroscópicas no cérebro 
de crianças vítimas de negligências



Quando a criança começa a aprender?
Pesquisa IBOPE 2012

17% 7%25% 22% 21% 3%5%



Amor e carinho
da criança de 0 a 3 anos
no desenvolvimento



Marco Legal da Primeira Infância (MLPI)
Lei no 13.257, de 8 de março de 2016

Políticas 
públicas para 

a primeira 
infância

Lei no 13.257/2016 
Cria e altera outras leis.



Definição de primeira infância
Art. 2º

Princípios e diretrizes da Política Integrada 
da Primeira Infância 



Política Integrada da Primeira Infância

Definição de áreas prioritárias



O MLPI lança luz sobre aspectos da legislação que não 
tinham alcance nos direitos da criança de 0 a 6 anos.

Art. 10

intersetorialidade na promoção do desenvolvimento
integral e a prevenção e a proteção contra toda forma de
violência contra a criança



Família + Sociedade + Estado

Fortalecimento dos vínculos afetivos e estímulo                  
ao desenvolvimento integral
Art. 14

O desenvolvimento tem início antes de a criança ir para a escola.



Monitoramento
Monitoramento das políticas públicas

Monitoramento do desenvolvimento infantil

Monitoramento do orçamento

Alterações no ECA



Educação
Art. 19



Art. 30

Saúde materna

inclusive
para mulheres em situação de privação de liberdade



Deficiência

Maus-tratos



Política de acolhimento

Alterações na CLT e no Programa Empresa Cidadã
Aumento da licença-maternidade em 60 dias = 180 dias

Abono de ponto para

Aumento de 15 dias da licença-paternidade = 20 dias



O papel do pai

Estratégia pré-natal do parceiro

Paternidade e cuidado Benefícios



Código de Processo Penal
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941



Para cuidar das crianças,
é preciso cuidar de quem
cuida delas!

Ecological Model

Formação continuada de cuidadores
qualificação formação

afeto

educadores de referência estáveis e qualitativamente
significativos

formas de expressão

cultura de promoção e proteção da infância

Programa de Atenção Materno Infantil (PROAMIS)



E nós, adultos?

Olhar sensível
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