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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar a literatura sobre Políticas Públicas voltadas à 

Primeira Infância em periódicos de alto impacto no período de 2015 a 2020, dada a importância 

de se pesquisar sobre o tema “Políticas Públicas” e seus impactos na promoção do 

desenvolvimento integral de crianças na primeira infância, para a administração pública. Trata-

se de uma revisão bibliográfica a partir de buscas em revistas de extrato Qualis A1, A2, B1 e 

B2 na Plataforma Sucupira, de acordo as classificações de Periódicos Quadriênio 2013 – 2016 

da CAPES. Da busca resultou a análise dos conceitos, metodologias e resultados dos estudos 

de onze artigos e com os achados foi possível constatar que mesmo diante dos avanços na 

consolidação de leis e programas de proteção à criança para igualdade de direitos e minimização 

de problemas sociais, os estudos derivam de pesquisas com viés predominantemente 

bibliográfico, o que evidencia uma carência de pesquisas qualitativas e quantitativas sobre a 

efetiva aplicação de políticas públicas em esfera nacional e internacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As políticas públicas para a primeira infância envolvem várias áreas da intervenção do 

poder público: assistência social, saúde, educação, cultura, direitos humanos, direitos das 

crianças e dos adolescentes, entre outras. No Brasil, os direitos da criança na primeira infância 

estão contidos no arcabouço jurídico, por meio de regras de caráter universal, que alcançam 

todos os cidadãos ou o conjunto “criança e adolescente” ou toda a infância. 

A Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre as políticas públicas para a 

primeira infância, passou a ser conhecida como o “Marco Legal da Primeira Infância”. 

Considera-se primeira infância o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 

72 (setenta e dois) meses de vida da criança. A intervenção do Estado dá-se por meio de 

programas, sendo os principais para a faixa de até cinco anos. 

 A pauta da Infância passa a ser enfatizada mundialmente a partir da segunda metade do 

século XX, quando o pós-guerra na Europa deixa um legado de fome e doenças em grande parte 

da população, atingindo em grande escala a população infantil. As pesquisas nos últimos vinte 

anos vêm se debruçando sobre os impactos da educação e do desenvolvimento infantil sobre a 

economia. Crianças que vivem em condições de pobreza tendem a apresentar desenvolvimento 

baixo em diversos aspectos cognitivos, como inteligência e capacidade de regular-se 



  

 

emocionalmente. Esses impactos são prolongados até a vida adulta acarretando menor 

possibilidade de acesso a trabalhos bem remunerados, o que pode ser um fator que desencadeia 

a má remuneração e consequentemente a não isonomia social. A promoção do desenvolvimento 

infantil, em especial na primeira infância, pode ser uma poderosa ferramenta para diminuir as 

diferenças sociais e econômicas (FILGUEIRAS E FERNANDEZ, 2014). 

  A primeira infância se consolida não só como um critério objetivo para a formulação 

e execução de políticas sociais públicas específicas destinadas às pessoas com até 6 (seis) 

anos de idade, mas, também como um método de verificação da própria democracia, pois 

determina a vinculação e a responsabilização do gestor público que deixar de observar os 

ditames legais estabelecidos para a proteção integral desta peculiar fase da existência humana. 

Pesquisas na área econômica têm sugerido que os programas destinados às crianças pequenas 

devem ser entendidos pela sociedade em geral, e particularmente pelos governantes, como um 

bom investimento (e não como despesa) por causa de seus amplos e duradouros benefícios 

(FREITAS e SHELTON, 2005). 

 Por sua vez, especialistas e autoridades governamentais tem tido crescente interesse 

na análise da produção científica para auxiliar no entendimento da dinâmica da ciência e da 

tecnologia e como instrumentos para o planejamento de políticas e tomadas de decisões. 

Políticas Públicas voltadas à Primeira Infância tem sido tema de diversos estudos no mundo.  

 Nesse contexto torna-se relevante fazer um levantamento da produção científica sobre 

o assunto, mapear trabalhos proeminentes, além de identificar comportamentos da literatura 

visando aumentar a compreensão sobre o estado da arte. Para isso, o método utilizado consistiu 

na análise bibliográfica de uma amostra de artigos obtida a partir de revistas de extrato Qualis 

A1, A2, B1 e B2, no período de 2015 a 2020, na Plataforma Sucupira, de acordo as 

classificações de Periódicos Quadriênio 2013 – 2016 da CAPES. 

 Este artigo está estruturado em cinco seções interdependentes: introdução; breve 

reflexão sobre Políticas Públicas de proteção à criança; metodologia de trabalho; análise dos 

resultados e considerações finais.  

 

2 REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROTEÇÃO À 

CRIANÇA 

 

 Segundo Piaget (1989) os cuidados com a primeira infância são essenciais para o 

desenvolvimento saudável da criança e traz impactos sociais e econômicos permanentes às 

sociedades contemporâneas. Pesquisadores questionam-se então qual seria o investimento mais 

eficaz e quais as políticas públicas devem ser adotadas para a promoção de um desenvolvimento 

infantil que diminua as diferenças sociais e econômicas, sendo que os resultados de inúmeras 

pesquisas apontam que a promoção do desenvolvimento infantil, em especial na primeira 

infância, pode ser uma poderosa ferramenta para diminuir essas diferenças (Heckman, 2006).  

 Para Mill (1991) o livre desenvolvimento da individualidade configura-se em um dos 

principais aspectos para a emancipação da personalidade humana, para melhoria da qualidade 

de vida individual e consequentemente da vida comunitária (progresso social), desde que não 

produza dano a terceiros. Essa individualidade e desenvolvimento da personalidade, segundo 

Arendt (2003) pode ser entendida como desenvolvimento humanitário a ser experimentado 

pessoal e publicamente, pois para o autor, a personalidade ao mesmo tempo em que (de) limita 



  

 

o seu desenvolvimento, transforma-a em personalidade válida que não sucumbirá às influências 

e destrutividade do tempo. 

Neste sentido, a percepção de crianças e adolescentes como seres em desenvolvimento 

no mundo moderno, é resultado de longo e árduo processo social, com transformações e ajustes 

nas estruturas e processos – público e privado.  

Assim, a infância e a adolescência entendidas como categorias socialmente construídas 

permitiram a adoção de práticas sociais condutoras do processo de formação da identidade 

sociocultural infanto-juvenil (ARIÉS, 1981). Essas práticas foram a assistência, a saúde e a 

educação, que atingiram seu objetivo e se validaram como opção ao enfrentamento da questão 

social, na medida de um caráter universal, obrigatório e de responsabilidade do Estado. 

Para Therborn (1993), os direitos da infância foram definidos tardiamente e obedeceram 

a uma lógica inversa à definição dos direitos sociais do homem trabalhador, por não depender 

exclusivamente da regulação na esfera da produção. A evolução desses direitos coincidiu com 

o avanço da sociedade de bem-estar que publicizou a educação e a saúde, estabelecendo a 

universalização e obrigatoriedade da atenção educacional e sanitária aos jovens, como 

condições mínimas para o desenvolvimento do indivíduo.  

Essa interface definida em leis deu forma à proteção social integral como paradigma de 

intervenção estatal pública junto à infância e à adolescência. Em tese, uma proteção social 

universal e integral, articulada por sistemas públicos de assistência social, educação e saúde 

pública, faria parte de um sistema de proteção social mais amplo, que, incluindo certas garantias 

de renda mínima, visando o bem-estar social da criança dentro das famílias, constituiria um 

conjunto de direitos formais que o realizariam, diminuindo a pobreza e assim, a desigualdade 

social (Draibe, 2000). 

No Brasil, o direito fundamental que é viver em condições de dignidade da pessoa 

humana, segundo preceitos da Constituição Federal de 1988, é cotidianamente negado à grande 

parte da população, quando milhões de pessoas vivem em condições infra-humanas (MELLO, 

2002).Neste contexto, mulheres e as crianças, são as primeiras vítimas da crise e dos conflitos, 

o que demonstra que são mais sensíveis que os homens adultos ao valor da paz social e à 

importância do desenvolvimento.  

Cabe ressaltar que a construção histórica da questão da assistência à criança passou pela 

promulgação do Código de Menores de 1927; a consolidação da organização da assistência 

social fragmentada entre o atendimento aos menores e outras iniciativas de proteção social para 

o atendimento da criança na área do trabalho, em ações preventivas de saúde e assistência social 

e na obrigatoriedade do ensino fundamental no período entre 1930 e 1943; a vigência da Política 

de Bem-Estar do Menor (PNBEM), entre 1964 e 1988, com a criação da Fundação do Bem-

Estar do Menor (FUNABEM); e a formulação e a implantação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), nos anos 90, que consolidou novas formas de tratamento e proteção, já 

experimentadas na sociedade por diferentes Organizações Não Governamentais- ONGs (Alvim, 

1994; Rizzini, 1995; Vogel, 1995). 

 Mas no entendimento de Mello (2002) diversas formas de elaboração de leis ainda 

mantêm caráter patrimonialista de proteção, ou seja, tem cunho meramente assecuratório da 

esfera patrimonial da pessoa, permanecendo, assim, abstratas na dimensão do sujeito 

proprietário de direitos. No Brasil, conforme argumenta Silva (2006), o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) veio consolidar as diretrizes constitucionais e internacionais já 

vislumbradas desde a Declaração de Genebra, de 1924, sobre o assunto. E as crianças e os 



  

 

adolescentes brasileiros deixaram de ser vistos como meros objetos da norma e tornaram-se 

verdadeiros sujeitos de direito. 

Expandindo a análise para as políticas sociais para criança, Perez e Passone (2010, 

pg.663) citam que foi somente a partir da redemocratização que foram instituídas as principais 

ordenações legais, como:  

 

[...] Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n. 8.069/90); 

Lei Orgânica da Saúde – LOS (Lei Federal n. 8.080/90); 

Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – Conanda (Lei Federal n.  8.242/91);  

Lei Orgânica da Assistência Social – Loas (Lei Federal n. 8.742/93); 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei Federal 

n. 9.394/96);  

Lei Orgânica de Segurança Alimentar – Losan (Lei Federal n. 

11.346/06), além da recente integração dos serviços sociais, por meio 

do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

 

Lari, Lourenço e Della Barba (2018) realizaram um levantamento de documentos 

relacionados às políticas públicas para a primeira infância responsáveis por subsidiar as 

políticas de atenção à criança. Tal estudo objetivou a definição de indicadores das práticas de 

atenção intersetorial e integral ao desenvolvimento infantil de acordo com as políticas, portarias 

e legislações vigentes no Brasil. As autoras concluíram que existe um avanço para a prevenção 

e promoção do que as leis e diretrizes preconizam como cuidado. 

McGregor (2007) afirma que os primeiros anos de vida da criança vem crescendo como 

centro do interesse de profissionais de muitas áreas, sendo alvo de investimento em políticas 

públicas na atualidade. Em consonância, Lari, Lourenço e Della Barba (2018) referem que nos 

últimos dez anos iniciativas relevantes, referentes à atenção da criança, foram implantadas no 

Brasil, como a Lei 13.257 de 08 de março de 2016 que estabelece a criação de iniciativas, 

serviços e programas destinados à promoção do desenvolvimento infantil integral. Chamada de 

Marco Legal para a Primeira Infância e apresentada como uma das leis mais avançadas do 

mundo sobre políticas públicas para crianças de até seis anos de idade.  

Com a homologação desta Lei, o Brasil foi considerado o pioneiro da América Latina 

no reconhecimento da importância da Primeira Infância (LARI; LOURENÇO; DELLA 

BARBA, 2018). A Lei 13.257/2016 ao dispor sobre as políticas públicas especificamente 

destinadas à primeira infância alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

determinou também alterações no Código de Processo Penal brasileiro e na Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT). 

Arendt (2003) argumenta que as questões sobre o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes e a proteção de seus direitos, são “questões sérias demais para serem deixadas aos 

políticos”, transformando-se em objetividade a ser legalmente buscada pelos gestores públicos 

em todos os níveis de governo, haja vista que se encontram vinculados aos ditames protetivos 

expressamente previstos na Lei 13.257/2016 (ARENDT. 2003. p. 70). Para Dimenstein (1999) 

a plenitude da personalidade humana, em particular daquelas que se encontram nas condições 

peculiares da infância, apenas se alcança quando os direitos à cidadania são indistintamente 

atendidos e respeitados, através de políticas públicas permanentes e independentes das 

circunstâncias de governabilidade, haja vista que são decorrentes de ampla discussão pública. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/312611520/lei-13257-16
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/código-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolidação-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/312611520/lei-13257-16


  

 

Um exemplo dessas políticas atualmente operante e fundamentada na Lei 13.257/2016 

é o Programa Criança Feliz (PCF), instituída pelo Decreto 8.869, de 05 de outubro de 2016 e 

que possui por finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira 

infância, considerando sua família e seu contexto de vida (BRASIL, 2016). A metodologia do 

trabalho do PCF é baseada no modelo de Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC) 

da UNICEF/OPAS e prioriza gestantes e crianças de até três anos beneficiárias do Programa 

Bolsa Família e as de até seis anos e suas famílias beneficiárias do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC). 

Quanto à legislação e criação de programas Ramidoff (2010) enfatiza que os operadores 

do sistema de justiça e os gestores das instituições públicas e de organizações sociais de 

atendimento e proteção devem ser antes de tudo, agentes de transformação social, para além da 

conversão ideológica dos direitos humanos da criança e do adolescente, pois somente assim 

poderão difundir e veicular o pensamento e o conhecimento crítico sobre esse estado de coisas 

inadmissíveis em que se encontram ainda os indivíduos dessas faixas etárias.  

Em decorrência disto, impõe-se aos poderes públicos, em todos os níveis de governo, o 

dever legal de estabelecer, isto é, de formular e executar orçamentariamente políticas sociais 

públicas específicas, bem como planos, programas e serviços (projetos sociais) que se destinem 

ao atendimento especial e integral de tudo aquilo que for essencial à garantia da qualidade de 

vida digna na infância. Logo, é dever da família e da sociedade (comunidades) exigir, 

acompanhar e fiscalizar o estabelecimento de políticas sociais públicas específicas que 

contemplem planos, programas e serviços destinados à atenção integral à infância (RAMIDOFF, 

2010).  

 

3 MÉTODO 

 

Este estudo tem a finalidade de analisar periódicos de alto impacto por meio de uma 

revisão bibliográfica das produções realizadas entre os anos de 2015 a 2020, a respeito do tema 

Políticas Públicas voltadas a Primeira Infância. O objetivo desta pesquisa é bibliográfico e 

descritivo. 

A fim de identificar quais periódicos apresentaram Qualis A1, A2, B1 e B2, foi realizada 

uma busca na Plataforma Sucupira, da Fundação CAPES. O evento de classificação selecionado 

foi “Classificações de Periódicos Quadriênio 2013-2016” e a área da avaliação foi 

“Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo”. As palavras utilizadas 

para a pesquisa são relacionadas à temática políticas públicas voltadas a primeira infância, 

sendo elas: “Políticas Públicas”, “Public Policy”, “Programas”, “Program”, “Primeira Infância” 

e “Early Childhood”. 

 O método utilizado foi a coleta documental e a busca manual nos sites dos periódicos 

dentro do período especificado, sendo que sua coleta aconteceu no período de maio de 2020. 

Para a compilação dos dados, utilizou-se o Microsoft Excel, para armazenar as informações 

obtidas nas produções científicas para o estudo. Na planilha dos artigos organizaram-se colunas 

com: título, ano, autores, revista, Qualis da revista, objetivo, método e resultados. 

 A seguir, na análise dos resultados, serão apresentadas a síntese dos dados extraídos, 

com a classificação e exploração das pesquisas já realizadas. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/312611520/lei-13257-16


  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os periódicos incorporados para análise e elaboração do presente estudo, foram 

selecionados a partir de alguns critérios, tais como:  publicação no período estipulado (2015 – 

2020); relação das palavras-chave conforme a temática estabelecida; análise do resumo do 

artigo; artigos com “Open Access” (acesso integral). Para esta análise, utilizaram-se os critérios 

de inclusão e exclusão dos trabalhos pesquisados, sendo estes compostos somente por artigos 

de periódicos científicos (não foram acessados trabalhos do tipo livro, imagens, teses, 

dissertações ou monografias). Os periódicos aceitos estão elencados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Periódicos aceitos 

QUALIS PERIÓDICO 

A1 International Journal of Science and Research (IJSR) 

A2 Revista de Administração Pública  

B1 Administração Pública e Gestão Social 

B2 Revista de Políticas Públicas da UFMA 

B2 Educação (UFSM) 

B2 Cadernos Gestão Pública e Cidadania 

B2 Organizações em Contexto 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

A seguir, serão apresentados os artigos selecionados conforme os critérios mencionados. 

Ao todo, foram selecionados onze artigos de acordo com a temática estipulada, identificando 

dados bibliográficos, resumo e palavras-chave. Assim, foram analisados: dois artigos com 

Qualis A1; três artigos com Qualis A2; dois artigos com Qualis B1 e quatro artigos com Qualis 

B2, que resultou nas publicações apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Publicações selecionadas para o estudo  

Qualis Título Ano Autor (es) 

A1 Avaliando Determinantes de um Sistema Efetivo de 

Monitoramento e Avaliação para Projetos de Base 

Comunitária em Ruanda - Um Estudo de Caso de Cuidado 

e Desenvolvimento na Primeira Infância para a Menina 

2019 Kiconco et al. 

A1 O impacto do trabalho infantil no Desenvolvimento e 

Aprendizagem na Primeira infância: Um Caso do Distrito 

Gweru 

2015 Mawere et al. 

A2 Análise de políticas públicas: entre a modelagem e a 

realidade da política habitacional brasileira. 

2015 Neto et al. 



  

 

A2 Análise de políticas públicas no Brasil: de uma prática não 

nomeada à institucionalização do “campo de públicas”. 

2016 Farah 

A2 Avaliação de políticas públicas no Brasil e nos Estados 

Unidos: análise da pesquisa nos últimos 10 anos. 

2016 Crumpton 

B1 Perspectivas teóricas para a análise de políticas públicas: 

como lidam com a complexidade? 

2019 Azevedo et al. 

B1 Políticas Públicas para a Educação Infantil no Brasil: 

dimensões da oferta, acesso e qualidade 

2019 Santorum et al. 

B2 Contradições nas políticas educacionais: garantia de 

aprendizagem ou manutenção da exclusão? 

2016 Catellane et al. 

B2 A mediação na Educação Infantil: possibilidade de 

aprendizagem 

2019 Brito et al. 

B2 Avaliação de políticas públicas: o caso da política de 

pagamento por bônus na educação na cidade de Nova York 

e o cenário brasileiro 

2018 Bresolin et al. 

B2 Implementação de Políticas Públicas de Assistência 

Estudantil: Estratégias Organizacionais na Perspectiva da 

Efetividade 

2018 Lima et al. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

Através dos resultados obtidos, a seguir na Figura 1 se demonstra as palavras-chaves 

que mais se repetiram nos estudos. 

 

Figura 1 – Palavras-chaves evidenciadas nos estudos 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 
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Nos artigos selecionados, evidenciam-se as palavras-chaves Políticas Públicas (32%); 

Avaliação, Análise e Implementação de políticas públicas (37%) e Educação Infantil (11%), 

bem como as demais apresentadas na Figura 1. Verifica-se que 69% dos artigos encontrados 

estão relacionados à temática de políticas públicas. 

 Ao analisar as palavras-chaves apresentadas nos títulos dos artigos, verifica-se que oito 

dos onze artigos apresentam a palavra Políticas Públicas nos títulos. Ainda, ao analisar o tema 

relacionado com a educação infantil, assim como o termo "Primeira-Infância", obtiveram-se 

cinco artigos. Tal fato evidencia a relevância dos artigos selecionados com o presente estudo, 

visto que abordam políticas públicas no contexto da primeira infância.  

 O primeiro artigo, encontrado na International Journal of Science and Research (IJSR), 

tem como título “Avaliando Determinantes de um Sistema Efetivo de Monitoramento e 

Avaliação para Projetos de Base Comunitária em Ruanda - Um Estudo de Caso de Cuidado e 

Desenvolvimento na Primeira Infância para a Menina”, de Kiconco et al. (2019), para avaliar 

determinantes do sistema eficaz de monitoramento e avaliação para projetos de 

desenvolvimento comunitário em Ruanda. Ainda busca avaliar até que ponto a participação das 

partes interessadas influencia na eficácia do sistema de monitoramento e avaliação no projeto 

de Cuidado e Desenvolvimento na Primeira Infância para meninas (ECCD4GC). O estudo 

utilizou pesquisa descritiva com perguntas abertas por meio de uma análise qualitativa dos 

dados, que possuiu uma população de 66 pessoas do programa. Como resultado, verifica-se que 

a participação das partes interessadas influencia na eficácia do sistema de monitoramento e 

avaliação do projeto Cuidado e Desenvolvimento na Primeira Infância para meninas 

(ECCD4GC), tendo em vista que as partes interessadas participam do planejamento da 

organização por meio das reuniões formais para o monitoramento e avaliação, buscam feedback 

e estão envolvidas no processo de tomada de decisões.  

 Ainda na IJSR, tem como título “O impacto do trabalho infantil no Desenvolvimento e 

Aprendizagem na Primeira infância: Um Caso do Distrito Gweru”, de Mawere et al. (2015). 

Esse estudo teve como objetivo analisar de que forma as crianças estão envolvidas no trabalho 

infantil, bem como identificar qual a percepção dos interessados sobre o envolvimento de 

crianças no trabalho e analisar o impacto do trabalho infantil na frequência escolar. Para isso, 

foi utilizada uma pesquisa qualitativa, em seis escolas urbanas e peri-urbanas, com uma amostra 

de 36 professores do 1º, 2º e 3º grau; 36 crianças com Desenvolvimento e Aprendizagem na 

Primeira Infância (DPI) envolvidas no trabalho infantil e seus 36 pais/ responsáveis. Os 

resultados do estudo mostram que as crianças estão envolvidas em várias tarefas, incluindo 

capina, pesca, garimpo de ouro cuidando de irmãos e doentes e atividades de venda. Tal fato 

justifica-se pela cultura da África no qual as crianças possam se tornar autossuficientes quando 

crescerem. De maneira geral, os resultados do estudo indicaram que crianças de 6 a 8 anos de 

famílias atingidas pela pobreza foram exploradas e estavam envolvidos em atividades que 

comprometiam seus trabalhos escolares. Fica, portanto, evidente que as leis não estavam 

protegendo o direito da criança à educação e às atividades de trabalho infantil. O estudo teve 

como palavras-chaves: criança, Desenvolvimento da Primeira Infância (DPI), exploração, 

trabalho infantil, trabalho infantil e pobreza. 

  O artigo “Análise de políticas públicas: entre a modelagem e a realidade da política 

habitacional brasileira” de Neto et al. (2015), encontrado na Revista de Administração Pública 

tem como objetivo avaliar os modelos teóricos de análise de políticas públicas e, a partir desses 



  

 

elementos, propor constructos com vistas a subsidiar futuros modelos teóricos de análise da 

política habitacional no Brasil. Tendo em vista a multiplicidade de modelos teóricos existentes, 

optou-se por analisar três deles por meio de uma pesquisa bibliográfica, recorrentemente 

abordados na literatura, a saber: modelo dos fluxos múltiplos, modelo de equilíbrio 

interrompido e modelo de coalizão de defesa. Conforme John (2003), a principal diferença 

existente entre os modelos de avaliação é a forma adotada na análise dos processos sociais, que 

se constitui em um grupo de determinantes e um conjunto esperado de efeitos sociais e 

econômicos.  

 O trabalho encontrado na Revista de Administração Pública, tem como título “Análise 

de políticas públicas no Brasil: de uma prática não nomeada à institucionalização do campo 

de públicas”, de Farah (2016) tem como objetivo analisar a literatura e reconstruir uma 

trajetória das políticas públicas no Brasil distinguindo a policy studies e policy analysis na teoria 

do campo científico. Essa análise consiste em uma pesquisa bibliográfica e baseou-se nas 

categorias analíticas como o tipo de conhecimento mobilizado, lócus da análise, atores e 

instituições envolvidos, audiência a que se destina e metodologia adotada.  

 O estudo “Avaliação de políticas públicas no Brasil e nos Estados Unidos: análise da 

pesquisa nos últimos 10 anos”, publicado na Revista de Administração Pública, de Crumpton 

et al. (2016), tem como objetivo comparar a avaliação das políticas públicas no Brasil e nos 

Estados Unidos. Para tanto, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica, o qual foram comparados 

artigos acadêmicos publicados sobre o tema nesses países nos últimos 10 anos. A amostra final 

foi composta com um total de 320 trabalhos, sendo 100 do Brasil e 220 dos Estados Unidos. 

Como resultado, os dois países apresentam divergência entre as quatro principais áreas em que 

a pesquisa em avaliação foi conduzida: saúde, educação, análise de políticas e bem-estar social.  

 Já o artigo “Perspectivas teóricas para a análise de políticas públicas: como lidam com 

a complexidade?”, publicado na revista de Administração Pública e Gestão Social, de Azevedo 

et al. (2019), tem como objetivo comparar as perspectivas teóricas próprias da análise de 

políticas públicas de meados dos anos 1980 e início dos anos 1990, com os novos 

desenvolvimentos da área, buscando identificar diferenças ou semelhanças quanto à 

incorporação em suas narrativas de aspectos próprios da teoria da complexidade e dos sistemas 

complexos, por meio de uma pesquisa bibliográfica. A análise permitiu visualizar um 

movimento em direção a um esforço para se pensar outras abordagens teóricas e metodológicas, 

capazes de compreender o processo de políticas públicas, caracterizados pelas constantes 

mudanças, incertezas e instabilidades.  

 O trabalho “Políticas Públicas para a Educação Infantil no Brasil: dimensões da oferta, 

acesso e qualidade”, publicado na Revista de Políticas Públicas da UFMA, de Santorum et al. 

(2019), tem como objetivo analisar as lacunas existentes na oferta ,acesso e qualidade quanto à 

garantia do direito da criança pequena à educação, buscando então, analisar as políticas públicas 

voltadas para a educação infantil no Brasil, através de uma pesquisa bibliográfica. O estudo 

revela que acesso à vaga e a permanência da criança nessa etapa da Educação coloca como um 

dos desafios a diminuição das disparidades no acesso, sobretudo por razões socioeconômicas.  

Outro estudo, titulado “Contradições nas políticas educacionais: garantia de 

aprendizagem ou manutenção da exclusão?”, publicado na revista Educação (UFSM), por 

Catellane et al. (2016), que busca fazer uma reflexão, por meio de uma pesquisa bibliográfica,  

a respeito do dualismo de políticas públicas entre a ampliação da jornada escolar aos estudantes 

e a correção do fluxo escolar. Ainda problematiza a relação da inclusão/exclusão de crianças e 



  

 

adolescentes sob políticas públicas implantadas, as quais têm investido cada vez menos em 

aprendizagens transformando a escola em instituição de proteção e assistência social.  

Outro trabalho também publicado na Revista Educação (UFSM), titulado “A mediação 

na Educação Infantil: possibilidade de aprendizagem”, de Brito et al. (2019), que busca 

analisar, por meio de um ensaio bibliográfico, a obra de Lev Vygotski a respeito do processo 

de mediação na educação e autores da infância na aprendizagem na educação infantil. A 

discussão aponta que o ambiente para a criança na educação infantil tem múltiplas 

aprendizagem a partir de situações, instrumentos e sujeitos mais experientes, no qual possibilita 

a construção do conhecimento na ampliação das experiências tornando as crianças sujeitos 

ativos de sua aprendizagem.  

O artigo “Avaliação de políticas públicas: o caso da política de pagamento por bônus 

na educação na cidade de Nova York e o cenário brasileiro”, publicado nos Cadernos de 

Gestão Pública e Cidadania, de Bresolin et al. (2018), tem um enfoque da política de 

pagamentos de bônus na educação pública, com o tema de avaliação de políticas educacionais. 

Além da análise da política implementada em Nova York, o estudo faz um panorama da 

situação da avaliação das políticas públicas no contexto brasileiro, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica. Como resultado, verifica-se que em relação ao Brasil, há necessidade de um maior 

envolvimento dos gestores público a respeito dessa avaliação para que os resultados possam 

contribuir no processo de planejamento e aprimoramento da política.  

Por fim, publicado na Revista Organizações em Contexto, o artigo “Implementação de 

Políticas Públicas de Assistência Estudantil: Estratégias Organizacionais na Perspectiva da 

Efetividade”, por Lima et al. (2018). Esse estudo tem como finalidade propor estratégias 

organizacionais de implementação de políticas públicas de assistência estudantil baseadas na 

efetividade. A metodologia dessa pesquisa é qualitativa, pois buscou-se analisar as 

Universidades Federais e Instituições Federais por meio de entrevistas para entender a 

integração das políticas e a aplicação organizacional das políticas públicas de assistência 

estudantil.  

Dentre os artigos analisados foi possível verificar que entre os onze artigos selecionados, 

três são considerados estudo de caso, como “Avaliando Determinantes de um Sistema Efetivo 

de Monitoramento e Avaliação para Projetos de Base Comunitária em Ruanda - Um Estudo 

de Caso de Cuidado e Desenvolvimento na Primeira Infância para a Menina”, o qual analisa 

a base comunitária em Ruanda; o “O impacto do trabalho infantil no Desenvolvimento e 

Aprendizagem na Primeira infância: Um Caso do Distrito Gweru”, o qual analisa o distrito de 

Gweru e o artigo “Avaliação de políticas públicas: o caso da política de pagamento por bônus 

na educação na cidade de Nova York e o cenário brasileiro”, que analisa da cidade de Nova 

York. 

Em relação aos métodos empregados na pesquisa, verificaram-se dois tipos de 

metodologias: qualitativa e bibliográfica. Assim, constata-se que 73% dos estudos têm 

abordagem bibliográfica e 27% dos artigos com abordagem qualitativa, conforme apresentado 

na Figura 2. 

 

 

 

 



  

 

Figura 2 – Métodos empregados no estudo 

    

Fonte: elaborado pelos autores (2020). 

 

Em relação ao ano de publicação, verificou-se que a maioria dos artigos selecionados 

foram publicados no ano de 2019 (quatro artigos), ou seja, 37% do total. Em 2018, obteve-se 2 

artigos (18%), em 2016 obteve-se 3 artigos e no ano de 2015 foram selecionados 2 artigos. 

Nota-se que os estudos são relevantes, tendo em vista que são bem atuais, conforme apresentado 

na Figura 3. 

 

Figura 3 – Ano das publicações 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2020). 

 

Conforme essas análises foi possível observar que os artigos selecionados atendem a 

proposta desse estudo, que consiste em analisar os artigos de alto impacto referente à temática 

de Políticas Públicas voltadas a Primeira Infância. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa bibliográfica constitui-se uma ferramenta fundamental para conhecer quais 

assuntos estão sendo estudados a respeito da temática escolhida, bem como identificar 

tendências e lacunas nos estudos. Pesquisas semelhantes ou mesmo complementares com 

visões distintas contribuem para a efetivação do estudo em construção e para o avanço do 

conhecimento do campo. 

Com a análise da produção científica sobre Políticas Públicas voltadas para Primeira 

Infância, no período entre de 2015 e 2020, por meio de uma revisão sistemática dos artigos 

publicados em periódicos de alto impacto, foi possível constatar uma escassez do tema quando 

relacionado a assuntos que envolvem à primeira infância. Constata-se ainda que, dos artigos 

selecionados, apenas dois estão direcionados a análise de  a políticas públicas e programas 

destinados à criança: “Avaliando Determinantes de um Sistema Efetivo de Monitoramento e 

Avaliação para Projetos de Base Comunitária em Ruanda - Um Estudo de Caso de Cuidado e 

Desenvolvimento na Primeira Infância para a Menina” e “O impacto do trabalho infantil no 

Desenvolvimento e Aprendizagem na Primeira infância: Um Caso do Distrito Gweru”. No 

entanto, há que se ressaltar que se trata de análises internacionais. 

Em relação aos periódicos selecionados, verifica-se que apenas o journal “International 

Journal of Science and Research (IJSR)” é internacional, totalizando em dois artigos de língua 

inglesa.  

Como limitação do estudo pode-se evidenciar que a pesquisa, por não ter sido realizada 

em um banco de dados específico, resultou em poucos achados referentes à temática. Ao 

pesquisar periódicos com Qualis A1, verificou-se certa dificuldade ao obter acesso a tais 

periódicos, tendo em vista que a maioria se encontrava em revistas/journals internacionais que 

não possuíam acesso livre ao artigo, tal fato justifica a busca apresentar apenas os dois artigos 

mencionados. 

Sobre verificação dos impactos das políticas públicas brasileiras para a primeira infância, 

não foram encontrados artigos publicados. O levantamento diagnosticou ainda que no período 

analisado, não há estudos sobre a aplicação de ações governamentais e da legislação vigente, 

que demonstre a forma ou a atual situação dos programas públicos implementados. Logo, para 

futuros estudos, sugere-se ampliar pesquisas empíricas de caráter qualitativo ou quantitativo, a 

partir da análise de programas na esfera da administração pública. 

As políticas públicas, principalmente aquelas voltadas à primeira infância, ainda carece 

de análises aplicativas e práticas governamentais no país.  
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