CRIANÇAS, CUIDADORES E COMUNIDADES
O que é um desenvolvimento próspero e o que isso requer

Riscos e oportunidades nos
primeiros três anos de vida:
exemplos dos EUA
São Paulo, Brasil
3 de outubro de 2019

FILHOS PRÓSPEROS
TRAJETÓRIAS PARA
DESENVOLVIMENTO CEREBRAL,
LINGUAGEM, EXPECTATIVAS SOCIAIS,
ATÉ MESMO MICROBIOMA
ESTABELECIDAS DURANTE OS
PRIMEIROS 3 ANOS.
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OBJETIVOS DESTA PALESTRA

1. Salientar, desde o primeiro slide, a importância dos três primeiros anos
de vida
2. Quais tipos de intervenção tiveram um impacto positivo nos EUA? Quais
são os impactos a curto e longo prazo de estudos rigorosos de avaliação?
3. Como podemos garantir que famílias vulneráveis tenham acesso a
serviços focalizados?
4. Quais são os exemplos de programas que fizeram isso nos Estados
Unidos? Como os serviços foram integrados? Educare & Sixpence
5. Quais são as políticas públicas para soluções intersetoriais?
6. Quais são os desafios para integração e como podemos superá-los?

Vantagens em participar de programas de alta
qualidade nos EUA: CURTO PRAZO
Quatro estudos rigorosos de programas de
intervenção para crianças sob risco de 0 a 3
anos de idade nos EUA: RESULTADOS
COGNITIVOS E DE LINGUAGEM AOS 3 ANOS
120
100
80
60
40
20
0

101
84

98 92,7

Program

92 90,7

Comparison

98

90

Os programas de visitação domiciliar
podem reduzir pela metade a taxa de
abuso e negligência à criança e o
envolvimento com os serviços de
proteção à criança.
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VANTAGENS EM PARTICIPAR DE PROGRAMAS DE ALTA
QUALIDADE: IMPACTOS A LONGO PRAZO
Impactos a longo prazo do programa de demonstração do Carolina Abecedarian

• Aos 21 anos, 70% dos indivíduos estavam envolvidos em empregos qualificados ou ensino
superior (em comparação com 40% do grupo controle).
• Aos 21 anos, as crianças do programa tinham uma probabilidade três vezes maior de frequentar
um curso universitário de quatro anos de duração.
• Estima-se que crianças do programa ganhem, ao longo da vida, 37 mil USD a mais que outras
crianças.
• Aos 30 anos, elas eram mais propensas a ter um diploma de bacharelado, manter um emprego
e adiar a paternidade/maternidade.
• Aos 35 anos, em cooperação com outros cientistas (James J. Heckman, Universidade de
Chicago), as descobertas mostram que pessoas que receberam cuidados e educação de alta
qualidade na década de 1970 apresentaram taxas mais baixas de pré-hipertensão, menor risco
de doenças cardíacas coronarianas e menos obesidade.

COMO PODEMOS GARANTIR QUE FAMÍLIAS
VULNERÁVEIS TENHAM ACESSO A SERVIÇOS
FOCALIZADOS?
Crianças abaixo de 6 anos em situação de risco, por distrito legislativo
Crianças na primeira infância mais suscetíveis de enfrentar obstáculos sérios para desenvolvimento cognitivo, emocional e social saudáveis

Percentual de população
0-5 em situação de risco

No. de crianças 0-5
anos em Nebraska

Percentual estimado e no. de crianças 0-5 anos
em Nebraska com risco de reprovação na escola
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Percentual de baixo peso de nascimento (2017)
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QUAIS SÃO OS EXEMPLOS DE PROGRAMAS QUE FIZERAM
NOS ESTADOS UNIDOS? COMO OS SERVIÇOS FORAM
INTEGRADOS? EDUCARE & SIXPENCE

O Sixpence Early Learning Fund é um trabalho diferenciado do
Estado de Nebraska com o intuito de colocar as crianças mais
jovens e vulneráveis do nosso estado no caminho para o sucesso
na escola e na vida. O Sixpence promove cuidados de alta
qualidade na primeira infância e oportunidades de aprendizagem
que ajudam os pais a conduzirem o desenvolvimento saudável de
seus bebês e crianças pequenas. Na qualidade de parceria
público-privada estadual e municipal, o Sixpence propicia
eficiência, responsabilidade fiscal e resultados mensuráveis para
nosso investimento na próxima geração de cidadãos de Nebraska.

PRIMEIRO EDUCARE,
2000
PROGRAMA HEAD START
NORMAS
ABRANGENTES/BIGERACIONAIS
DE DESEMPENHO DE
INDIVÍDUOS
DE BAIXA RENDA
.
MELHORA NO HEAD
START RELAÇÕES DO
NASCIMENTO AO
JARDIM DA INFÂNCIA –
TEMPO INTEGRAL,
O ANO TODO
.
PROFESSORES COM
BACHARELADO
PROFESSORES COM
MESTRADO
INFORMAÇÕES
BASEADAS EM DADOS

ESTADO DA ARTE DA
INFRAESTRUTURA
CERCA DE 150 CRIANÇAS
CULTURA LOCAL
CAPTAÇÃO LOCAL DE
RECURSOS PARCEIROS:
FILANTROPIA
UNIVERSIDADES LOCAIS:
PESQUISA E AVALIAÇÃO

Proximidade das
escolas públicas
Iniciativas das
comunidades

https://www.youtube.com/
watch?v=jq5BnsPeQQQ

Visão da Educare Learning
Network
• A Educare Learning Network demonstrará que a
educação na primeira infância, baseada em pesquisas,
evita a constante lacuna de realizações das crianças de
maior vulnerabilidade do país. Evidências,
experiências práticas e parcerias dinâmicas da nossa
rede de aprendizado ajudarão a garantir que todas as
crianças e famílias, especialmente as que estão sob
maior risco, tenham acesso a uma aprendizagem
eficaz já na primeira infância e que os primeiros cinco
anos sejam parte integrante do sistema educacional
da nação.
• Um programa, um lugar, uma plataforma
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ESTRATÉGIA INTEGRADA: COMO TRANSFORMAR UMA NAÇÃO?
Investir em prática + Investir em política + Investir em
conhecimento = Mudança
Objetivo:
Conseguir melhores resultados para crianças e seus
familiares ao redefinir a “educação” nos Estados Unidos
para englobar os primeiros cinco anos de vida e
aprendizagem.
Abordagem:
Coinvestir, pois podemos fazer mais juntos do que
individualmente.
Estratégia Nacional em 3 Partes
Investir em práticas por meio da Educare Learning Network +
investir em políticas por meio da Alliance for Early Success
and the First Five Years + investir em conhecimento por meio
de James Heckman, Harvard Center on the Developing Child, e
do FPG Child Development Institute.

Estrutura do modelo Educare
Principais Características do Educare
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COMO OS SERVIÇOS FORAM INTEGRADOS? EDUCARE
• Parcerias: Programas comunitários, Governo, Fundo Buffett de Primeira Infância, filantropia,
parceiros de pesquisa/universidades locais

• Captação de recursos: primeiros 50% Head Start (federal), fundos estaduais para
primeira infância, subsídios para atendimento infantil, concessões, filantropia
• O Head Start é um programa multissetorial.

• Exemplo: Lincoln NE: Conselho formado pelo Buffett Early Childhood Fund, Lincoln Public
Schools, Universidade de Nebraska
• Programa: três professores por sala de aula, além de especialista em envolvimento da
família
• Rede de aprendizado na primeira infância: orientação, treinamento, captação de recursos
• Pesquisa voltada à prática: rede de pesquisas de parceiros locais de avaliação/NEP
• Vínculo com trabalhos em âmbito nacional: Alliance for Early Success, First Five Years Fund

AVALIAÇÕES EDUCARE
Estudo de Implementação
• Primeiro, segundo semestre
medição de linguagem em 2
línguas- PLS-5 e PPVT-4
• Primeiro, segundo semestre
medição socioemocional pelos
professores- DECA
• Primeiro, segundo semestre
survey parental (inclui estimulação
em casa, relação cuidadorescriança, alimentação precarizada,
bem-estar parental)
• Observação da qualidade da sala
de aula- ERS e CLASS

Estudos de Inovação
• Funções executivas- primeiro,
segundo semestre criança MEFS,
medição de bem-estar do
professor, bem-estar parental,
fidelidade da sala de aula do
Pyramid Model e Conscious
Discipline
• Ciência- primeiro, segundo
semestre Lens on Science da
criança, sala de aula
• Intervenção parental Ready Roseprimeiro, segundo semestre
surveys parental de tempo e falas
com criança

• Visitas domiciliares e atendimentos em centros: 1.130 crianças
• Parceria público-privada com o Conselho de Administração
• Fundo de US$ 60 milhões: US$ 40 milhões de fundos imobiliários
estaduais; US$ 20 milhões da iniciativa privada. 5% de despesas a cada
ano.
• Integração do financiamento – local ao Fundo Sixpence
• Prêmios aos distritos escolares: parceria com fornecedores locais para
financiamento do Sixpence voltado a programas
• Novas parcerias para creches: escolas com prestadores locais visando
melhorias na qualidade

Programas Sixpence 0-3 em Nebraska
• Mais visitas domiciliares do que
atendimento em centros.
• Acréscimo de parcerias de creches
• Administração de distritos escolares
• Os programas atendem de 10 a
mais de 50 bebês, crianças
pequenas e familiares
• Atendimento em centros –
complemento do Educare
• Visitação domiciliar, por exemplo,
em prisões
• Avaliação anual
• Assistência técnica contínua
• Tentativa de encaminhar crianças
ao Head Start ou outros três a cinco
serviços.

https://youtu.be/KosDkWoDgG0 (Visitas domiciliares Sixpence no oeste de Nebraska) 2.41

COMO OS SERVIÇOS FORAM INTEGRADOS:
SIXPENCE?
• Financiamento: fundos público-privados
(estratégias independentes de
investimentos)
• Combinação: Local para o Fundo Sixpence de
Educação Infantil

• Parceria necessária entre escolas e
prestadores locais (Sixpence) e parcerias de
creches
• Modelos de atendimento em centros e
visitação domiciliar: os mesmos princípios

Desafios à integração
• Programas isolados – exigências para
relatórios e financiamento
• Rigorosidade do governo – as exigências de
programas combinados ou integrados
precisam estar alinhadas (ou ser compatíveis)

PROGRAMAS DE VISITAÇÃO FAMILIAR
Eleitores apoiam investimentos nestes programas que ajudam
os pais a dar suporte para a aprendizagem das crianças, a saúde e o
desenvolvimento emocional.

• Sistemas de dados que não se comunicam
• Níveis de certificação/salário da primeira
infância em comparação com escolas
públicas – diferenças culturais

68%

73%

DOS
REPUBLICANOS

DOS
INDEPENDENTES

89%
DOS
DEMOCRATAS

ELEITORES AMERICANOS CONCORDAM: Educação infantil deve ser uma
prioridade para o Congresso e o governo.
Saiba mais em www.ffyf.org

Políticas/procedimentos de apoiam a
integração
• Parcerias público-privadas (PPPs)

• Utilização das escolas como centro de
atendimento
• Financiadores que permitem fundos
interligados
• Forte componente de controle comunitário

• Políticas sólidas de educação infantil:
• Normas de desempenho Head
Start/Early Head Start
• Nebraska: Regra 11
• Avaliação
• Educare: pesquisadores locais com
integração
• Sixpence: avaliação contínua
• Treinamento/mentoria/supervisão centrais
• Educare: rede de aprendizado na
primeira infância
• Sixpence: mentores

Práticas de
visitação
familiar
Média=5.57

Facilitação da interação entre
pais e criança
Relação responsiva
Não-interferência
Relacionamento com a
família
Engajamento dos pais

Engajamento
das famílias
Média=5.57

Interação entre pais e
crianças
Engajamento da criança

Obrigada!

