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RESUMO 
Este trabalho trata da temática das políticas públicas para a primeira 
infância no Brasil e objetivou realizar uma breve reflexão acerca dos 
instrumentos regulatórios que subsidiaram a criação e a forma de 
implementação do Programa Criança Feliz. Teve como instrumento 
metodológico a análise crítica do conteúdo das legislações pertinentes 
à implementação do Programa, tomando como ponto de partida o 
processo de inserção da pauta da primeira infância na agenda do 
governo com o Plano Nacional pela Primeira Infância (2010) e a sanção 
do Marco Legal da Primeira Infância (2016). Verificamos que a 
implementação do Programa Criança Feliz nos municípios é 
hierarquicamente baseada em diversos instrumentos normativos 
fundamentados e com diretrizes criadas pela gestão federal, gerando 
tensões e disputas de poderes entre órgãos envolvidos no momento da 
materialização desse Programa, além do desafio que é garantir a 
manutenção das ações demandadas e avançar para a promoção de 
direitos nas demais dimensões. 
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ABSTRACT 
This paper deals with the theme of public policies for early childhood in 
Brazil and aimed to carry out a brief reflection on the regulatory 
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instruments that supported the creation and the way of implementing 
the Happy Child Program. Its methodological instrument was the critical 
analysis of the content of the legislation relevant to the implementation 
of the Program, taking as a starting point the process of insertion of the 
early childhood agenda in the government's agenda with the National 
Plan for Early Childhood (2010) and the sanction of the Legal Framework 
of Early Childhood (2016).  we verified that the implementation of the 
Happy Child Program in the municipalities is hierarchically based on 
several normative instruments based and with guidelines created by the 
federal management, generating tensions and disputes of powers 
between agencies involved at the time of the materialization of this 
Program, besides the challenge that is to ensure the maintenance of the 
actions demanded and move towards the promotion of rights in other 
dimensions. 

 
Keywords: Early Childhood; Happy Child Program; Legislation; 

Fundamentals; Guidelines. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A primeira infância tem sido destaque nos últimos anos. É uma categoria que vem sendo 

explorada por muitos pesquisadores, nacionalmente e internacionalmente, além disso, é alvo 

também de ações do Poder Público, sobretudo do Legislativo, por intermédio de sua 

normatização, o que é efetivado por peças legais e pela elaboração de políticas públicas para o 

seu atendimento. 

Diversas leis surgiram recentemente com o objetivo de proteger e promover um olhar 

mais atento às crianças nessa faixa etária e às suas famílias, destacando-se as seguintes: 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990), a Lei Brasileira da Inclusão (2015) e o Marco 

Legal da Primeira Infância (2016). É importante ressaltar que o ECA abre caminhos para um 

melhor entendimento jurídico sobre a infância e para a instituição de políticas públicas voltadas 

a esse público. Passa-se a reconhecer crianças e adolescentes, do ponto de vista legal, como 

sujeitos de direito que se encontram em momentos específicos e distintos de desenvolvimento 

e formação. 

Em 2010, a Rede Nacional Primeira Infância4 – juntamente com a participação de outras 

organizações sociais, especialistas, pesquisadores, técnicos e pessoas que atuam diretamente 

com as crianças – elaborou uma proposta de políticas públicas específicas para esse segmento, 

 
4 Foi constituída em maio de 2006 e é composta por organizações da sociedade civil, do governo, do setor privado, 
de outras redes e de organizações multilaterais que atuam na promoção da primeira infância como item prioritário 
na defesa e promoção dos direitos da criança de até seis anos de idade. 
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o que resultou no Plano Nacional pela Primeira Infância - PNPI5, aprovado pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), ainda naquele mesmo ano. 

Dentre as suas características, estão a abrangência de todos os direitos da criança de até seis 

anos, descentralização na elaboração de planos correspondentes nas esferas estaduais e 

municipais, bem como no Distrito Federal, ampla participação social na sua elaboração, sua 

longa duração (2011 a 2022), ser um Plano de Estado e ser aprovado pelo Poder Legislativo, 

adquirindo status de lei, com cumprimento obrigatório. 

O PNPI tem o intuito de articular as várias políticas e planos setoriais voltados à criança 

de até seis anos, orientando as ações do Governo e da sociedade civil na defesa, promoção e 

realização dos direitos desse público-alvo, até o ano de 2022. Essa orientação está pautada em 

princípios interligados com a atenção e ações que visam à proteção e promoção dos direitos 

das crianças até seis anos de idade. A participação ativa da RNPI e da Frente Parlamentar da 

Primeira Infância desde os anos 2000 também mobilizaram a construção do Projeto de Lei do 

Marco Legal da Primeira Infância. 

Com a publicação do Marco legal da Primeira Infância, regulamentado pela Lei Federal 

nº 13.257/2016, o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a reconhecer a importância 

da primeira fase da vida, colocando a primeira infância na agenda do país e do governo. A 

palavra "Marco" remete à ideia de um conjunto organizado e completo de dispositivos legais e, 

tratando especificamente desta lei, o Marco legal da Primeira Infância, com todo seu aporte 

legal, busca regular a articulação entre as diversas políticas públicas como forma de contribuir 

para a promoção do desenvolvimento humano integral a partir da atenção às crianças com até 

seis anos de idade, com destaque à garantia dos direitos positivos.  

O Marco Legal da Primeira Infância estabelece princípios e diretrizes para o 

desenvolvimento de políticas públicas que visam atender de forma mais efetiva os direitos da 

criança na primeira infância, objetivando superar a segmentação de ações, aumentando a 

eficácia das políticas voltadas para a infância e definindo estratégias de articulação intersetorial 

(BRASIL, 2016). Dentre as inovações propostas pelo Marco Legal estão: garantia às crianças do 

direito de brincar, qualificação de profissionais de acordo com as especificidades da primeira 

 
5 Neste Plano estão traçados as diretrizes gerais e os objetivos e metas que o País deverá realizar em cada um dos 
direitos da criança afirmados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas leis que 
se aplicam aos diferentes setores, como educação, saúde, assistência, cultura, convivência familiar e comunitária 
e outros que lhe dizem respeito. (BRASÍLIA, 2010, p. 12). 
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infância, ampliação da licença-paternidade, divisão igualitária de direitos e responsabilidades 

entre pais, mães e responsáveis, atenção especial às mães que optam por entregar seus filhos 

à adoção, e gestantes em detenção. O Marco Legal também reforça a importância do 

atendimento domiciliar, especialmente para crianças de famílias em condições de 

vulnerabilidade social. 

A construção do Marco Legal da Primeira Infância foi pautada em conhecimentos 

desenvolvidos pela ciência, sobretudo em evidências neurocientíficas para proteger e estimular 

o desenvolvimento cerebral das novas gerações. A utilização dessas evidências científicas na 

elaboração de políticas públicas para a primeira infância “impulsionará a macroeconomia e 

estimulará positivamente o desenvolvimento social do país”, segundo Oliveira (2017, p. 126).  

Nesse sentido, com base no Marco Legal e na perspectiva de se criar um programa de 

apoio às famílias, baseado em evidências científicas, com foco no exercício da parentalidade e 

apoio ao desenvolvimento infantil, o Governo Federal lança, em outubro de 2016, o Programa 

Criança Feliz, por meio do Decreto Federal nº 8.869/2016 estabelecendo como público-alvo as 

gestantes inseridas no Cadastro Único, as crianças de 0 a 36 meses cadastradas no Cadastro 

Único, as crianças de 0 a 72 meses contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

e as crianças de 0 a 72 meses que estejam afastadas do convívio familiar em função de medidas 

protetivas. O Programa Criança Feliz é uma iniciativa estatal criada para reforçar a 

implementação do Marco Legal da Primeira Infância, propiciando meios para melhorar a 

qualidade de vida das crianças até os seis anos de idade, e de suas famílias, que são assistidas 

por esse Programa. A primeira infância é considerada por especialistas como uma etapa da vida 

de grande importância na formação de cada indivíduo, necessitando de proteção, cuidados, 

atenção e desenvolvimento integral, constituindo-se prioridade no âmbito das políticas 

públicas. 

O Programa Criança Feliz busca garantir a integralidade do desenvolvimento infantil a 

partir da execução de ações intersetoriais e o acompanhamento das famílias, com diversas 

normativas e materiais de orientação para sua operacionalização. Tais normativas possuem 

fundamentos e diretrizes pautados num ideário de proteção social e integral para os primeiros 

seis anos de vida, condicionando acessos e estabelecendo critérios de elegibilidade aos entes 

federados. Assim, busca-se analisar os fundamentos e as diretrizes das principais legislações 

que nortearam a implantação e implementação do referido programa.  
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Como observação inicial, evidenciamos que as normativas impulsionam os Estados e os 

municípios a seguirem rigorosamente essas normas, uma vez que objetivam obter recursos 

provenientes da União para a implantação do programa. Adicionalmente, verificou-se que os 

municípios não estão dotados de serviços qualificados para o atendimento à primeira infância 

no quesito violação de direitos. E, por fim, se faz necessário situar os condicionantes do 

Programa Criança Feliz, os quais estão atrelados à sociedade capitalista. 

 

2 O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SUAS NORMATIVAS: AVALIANDO SEUS FUNDAMENTOS E 

DIRETRIZES 

 

Para relacionar as normativas do Programa Criança Feliz com seus fundamentos e 

diretrizes nos utilizamos da avaliação. Quando tratamos sobre avaliação, tão logo pensamos 

em números, valores e comparativos, sem antes apreender que a importância do processo de 

avaliação das políticas e programas sociais são para além de percentuais analíticos. A avaliação 

de uma política se fundamenta, sobretudo, nas concepções que sustentam teoricamente a 

política e/ou programa e suas diretrizes são as orientações que guiam aquela determinada 

política e/ou programa. 

Nesse sentido, é importante identificar, sob a égide das legislações que sustentam o 

Programa Criança Feliz, o que as fundamentam e as direcionam, no sentido da implementação 

deste Programa para os Estados e municípios brasileiros, trazendo à tona as competências 

desses entes federativos nesse processo. Por isso, a avaliação torna-se fundamental e 

desempenha um papel de suma importância, no que diz respeito às ações de interesse público, 

uma vez que “[...] há aspectos políticos envolvidos na avaliação e as políticas sociais são 

resultantes de decisões e de um compromisso político” (ARCOVERDE; ALBUQUERQUE, 2016, p. 

28). 

É comum encontrar na literatura especializada de avaliação referências a dimensões 

desejáveis de desempenho de organizações e programas avaliados, que se traduzirão por 

exigências de efetividade, de eficiência e de eficácia dos programas e projetos sociais, não 

obstante, nos propomos ir além para compreender a política pública, por meio dos princípios e 

diretrizes que a fundamentam e a norteiam. 
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Através da análise das Portarias, Resoluções e Decretos sobre o Programa Criança Feliz, 

desenvolvemos um quadro com dados extraídos dessas legislações, objetivando identificar a 

intencionalidade da União em implementar o Programa Criança Feliz ao determinar prazos, 

valores e metas a serem cumpridas pelos entes estaduais e municipais, com vistas a atender de 

imediato aqueles elegíveis, segundo os critérios norteadores que estão presentes no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 1 - Principais normativas de implementação do Programa Criança Feliz – seus fundamentos e diretrizes 
Número e ano da 

Legislação 

Fundamentos Diretrizes 

Resolução nº 19, de 24 

de outubro de 2016 - 

Conselho Nacional de 

Assistência Social – 

CNAS 

Institui o Programa Primeira 

Infância no SUAS/ Criança Feliz. 

Apresentar em seus artigos, os objetivos; os 

princípios; o público-alvo; as 

ações/atividades; equipe técnica de referência; 

as competências dos entes federados; a forma 

do repasse dos recursos; formas de adesão e 

responsáveis para instituir o critério de 

partilha do Programa Criança Feliz. 

Portaria nº 295, de 08 de 

dezembro de 2016 - 

Secretaria Nacional de 

Assistência Social - 

SNAS 

Dispõe acerca do financiamento 

federal das ações do Programa 

Criança Feliz, no âmbito do 

Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS), implementadas por 

meio do Programa Primeira 

Infância. 

Apresentar em seus artigos: As formas de 

financiamento da União para os Estados e 

Municípios; estabelecer critérios de aumento 

de repasse com municípios que possuam 

usuários específicos – com comunidades 

tradicionais; informar as regras provenientes 

do Fundo Nacional da Assistência Social – 

FNAS para o repasse dos recursos e alertar 

sobre os prazos para os municípios realizarem 

o termo de aceite e o período, no qual os 

recursos estarão disponíveis em conta. 

Decreto Federal nº 

14452, de 07 de março 

de 2017 

Institui o Comitê Intersetorial de 

Políticas Públicas para a Primeira 

Infância. 

Apresentar em seus artigos: os ministérios, 

instituições e conselhos que farão parte do 

Comitê Intersetorial; suas atribuições e 

funcionamento. 

Resolução nº 07, de 22 

de maio de 2017 

Aprova os critérios de partilha para 

a expansão do financiamento 

federal do Programa Primeira 

Infância no SUAS, no exercício de 

2017 e dá outras providências. 

Apresentar em seus artigos: quais os critérios 

que tornam os municípios elegíveis para o 

Programa Criança Feliz, sendo estes: I - 

Centro de Referência de Assistência Social - 

CRAS com registro no Cadastro Nacional do 

Sistema Único de Assistência Social - 

CadSuas; e II - pelo menos 140 (cento e 

quarenta) indivíduos do público prioritário do 

Programa; além do que precisa para solicitar 

aumento de metas e como se dará o pagamento 

para a implantação dos municípios que 

realizaram o Termo de Aceite. 
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Portaria nº 141, de 04 de 

agosto de 2017 - 

Secretaria Nacional de 

Assistência Social - 

SNAS 

Dispõe acerca do período para 

adesão ao Programa Primeira 

Infância no Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS, na 

forma dos incisos I, II e III do art.3º 

da Resolução nº 7, de 22 de maio 

de 2017, do Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS 

Apresentar em seus artigos: que a adesão ao 

Termo de Aceite e Compromisso do Programa 

Primeira Infância no SUAS está condicionada 

à aprovação do respectivo conselho de 

assistência social no período definido no 

caput. 

Portaria Interministerial 

nº 1, de 04 de abril de 

2018 – Ministério do 

Desenvolvimento Social 

- MDS 

Estabelece diretrizes, objetivos e 

competências para a promoção da 

intersetorialidade, no âmbito do 

Programa Criança Feliz, e dá outras 

providências 

 

 

Apresentar em seus artigos: quais as diretrizes, 

objetivos e competências para a promoção da 

intersetorialidade, no âmbito do Programa 

Criança Feliz; apresentar as ações de cada 

política setorial envolvida, tais como: a 

assistência social, a saúde, a educação, a 

cultura, e os direitos humanos e direitos das 

crianças e dos adolescentes; estabelecer quais 

são as ações em comum entre elas e a 

responsabilidade do Comitê Gestor. 

Portaria nº 956, de 22 de 

março de 2018 -  

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

- MDS 

Dispõe acerca do Programa Criança 

Feliz no âmbito do Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS). 

Apresentar em seus artigos: o perfil dos 

usuários; os objetivos do programa; as 

atividades/ações necessárias para se alcançar 

os objetivos; as competências dos entes 

federativos; o perfil do multiplicador; 

supervisor e visitador; a metodologia das 

visitas; os processos de capacitação e 

educação permanente e as competências da 

Secretaria Nacional de Promoção do 

Desenvolvimento Humano em relação ao 

Programa Criança Feliz. 

Portaria nº 2.496, de 17 

de setembro de 2018 - 

Ministério do 

Desenvolvimento Social 

- MDS 

Revoga a Portaria 442, de 26 de 

outubro de 2017, e dispõe sobre o 

financiamento federal das ações do 

Programa Criança Feliz no âmbito 

do Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS. 

Apresentar em seus artigos: as regras 

necessárias para os municípios receberam os 

recursos atrelados ao Programa Criança Feliz, 

a partir do Termo de Aceite formalizado. As 

regras para o cumprimento das metas, e a 

sistematização destas; como se dará a 

destinação dos recursos para a fase de 

implantação e pós-implantação; valores de 

recursos e fórmulas de cálculos com as 

variáveis; os motivos de bloqueios e 

suspensão; informar em que período, os 

municípios poderão solicitar ampliação das 

metas. 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

No Quadro 1, observam-se as oito normas mencionadas que nos ajudam a compreender 

o universo do Programa Criança Feliz. De 2016 a 2019, totalizam-se 37 (trinta e sete) normas 

do Programa Criança Feliz publicadas no Diário Oficial da União – DOU, subdivididas entre: 26 

(vinte e seis) Portarias; 08 (oito) Resoluções e 03 (três) Decretos Federais. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

486 

Na Resolução nº 19, de 24 de outubro de 2016, proveniente do Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS, transita o propósito de demonstrar os objetivos do programa, suas 

metas específicas, os perfis dos usuários, as competências dos entes federativos, as equipes de 

referência, dentre outros elementos necessários para tornar os entes elegíveis. Por um lado, é 

importante ressaltar que as noções dos parâmetros necessários para a implantação do 

Programa estão bem definidas e traçadas, no entanto, na prática, vem à tona a fragilidade no 

campo das gestões estaduais e municipais em atender a todos os requisitos apresentados. 

Apresenta-se como uma fragilidade nas realidades estaduais e municipais o quantitativo de 

recursos humanos, como pode ser identificado nos dados do Censo SUAS 20176 a seguir. O 

número de profissionais7 presentes nas secretarias estaduais em 2016 era de 10.359, 

decrescendo em 2017 para 4.722, havendo uma diminuição em termos percentuais, de 2016 

para 2017, de aproximadamente, 54,41%. Nas secretarias municipais esse número foi bem 

menor; se comparado às estaduais, a redução foi de 0,23% no número de trabalhadores do 

Sistema Único da Assistência Social – SUAS. Um ponto preocupante, elucidado nos dados 

apresentados, uma vez que, para se implantar um programa, o recurso principal é o humano, 

ou seja, a equipe técnica. 

Destacam-se também as Portarias de nº 295, de 08 de dezembro de 2016; nº 141, de 04 

de agosto de 2017; nº 2.496, de 17 de setembro de 2018 e a Resolução nº 07, de 22 de maio de 

2017. Todas possuem fundamentos distintos, mas suas diretrizes estão atreladas às regras de 

financiamento do Programa. Nestas normativas, observamos que há, de um certo modo, uma 

“propaganda dos possíveis benefícios financeiros” trazidos para os Estados e Municípios que 

tão logo conseguirem executar o programa, trazendo, inclusive, possibilidades de ampliação de 

suas metas. 

Em relação à Portaria Interministerial nº 1, de 04 de abril de 2018, que versa sobre a 

intersetorialidade e responsabilidades das políticas setoriais na execução do Programa Criança 

Feliz, ela se preocupa em estabelecer as competências de cada setor sobre as ações do 

programa, além das ações integradas e comuns a todos os órgãos. Decerto, o trabalho 

 
6 No portal do Censo SUAS, presente no Ministério da Cidadania, não estão disponíveis para acesso os censos de 
2018 e 2019. Por isso a base de dados, será a partir do de 2017. 
7 Refere-se a todos os tipos de contratação: comissionados, estatutários, celetistas e outros vínculos. 
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intersetorial é de suma importância, seja qual for a rede8 de atuação, mas, ao mesmo tempo, é 

nítida a necessidade do Governo Federal em impor determinadas competências aos setores e 

em estabelecer o cumprimento de ações, sejam essas passíveis ou não de acontecer. 

Estrategicamente, as ações nos territórios, de acordo com a LOAS (1993), são responsabilidades 

dos municípios, cabendo à União financiar e capacitar. Os municípios também possuem 

autonomia em sua atuação, pois possuem legislações próprias.  

Em suma, são problematizações que ganham ênfase e fôlego no cotidiano da assistência 

social não sendo, portanto, inadequado tematizar relações entre o Programa Criança Feliz e os 

critérios para elegibilidade dos municípios para sua implantação, os impactos financeiros para 

os gestores estaduais e municipais e os conflitos técnicos consoantes com a metodologia do 

Programa.  

Por fim, as legislações que regem o Programa Criança Feliz evidenciam a tentativa de 

propor um modelo de atuação intersetorial, responsabilizando os Estados, sobretudo, os 

Municípios (territórios) onde a execução é efetivada, fornecendo mais atribuições e 

competências, com pouca probabilidade de serem exercidas, por vários fatores: desmonte da 

assistência social, recursos escassos, falta de profissionais e estruturas inadequadas. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa Criança Feliz e as legislações que o norteiam trazem em si reflexões que 

foram elucidadas no decorrer deste trabalho e que podemos destacar em três pilares: os 

marcos legais que “reformulam” as políticas públicas voltadas para a primeira infância; as 

estratégias do Estado em estimular uma falsa ideia de proteção social e integral para a primeira 

infância; e as condicionalidades impostas pelo Governo Federal para as gestões estaduais e 

municipais estabelecerem ações de execução “intersetorial” em seus territórios. 

Em se tratando dos marcos legais para a primeira infância, é apreendido que a atenção 

para as particularidades do desenvolvimento infantil já vem sendo discutidas há um certo 

tempo, e que envolvem diferentes condicionantes neste processo, como por exemplo: 

 
8 Neste caso, nos referimos ao conceito de rede presente nas políticas sociais, na articulação entre as políticas e 
serviços presentes no território de atuação, a exemplo da rede socioassistencial (CRAS, CREAS, Serviços de 
Acolhimento Institucional e Organizações da Sociedade Civil) e do sistema de garantia de direitos (Judiciário, 
Delegacias, Ministério Público e Conselho Tutelar). 
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compreender o desenvolvimento infantil, a metodologia de atuação para este público, articular 

outras políticas setoriais, dentre outros.  

A compreensão dentro do âmbito da proteção social e integral congrega uma série de 

aspectos e fenômenos relevantes para a primeira infância: políticas públicas com ações 

exclusivas, direcionadas e articuladas com uma rede de atenção socioassistencial e 

intersetorial. Embora, ao identificarmos a operacionalização destas políticas de fato, os dados 

são contraditórios e intrigantes, conforme exemplificado nos números de atendimentos do 

Disque 100, há um aumento considerável entre os anos de 2016 e 2017 nas violações de direitos 

contra o público infantil.  

Do exposto, é possível afirmar que no sistema capitalista os interesses contrários entre 

destinatários e sujeitos da proteção social se tornou mais sofisticado e, desde os primórdios 

desse sistema até a atualidade, “o recurso à proteção social sempre se expressou como um 

compromisso político estratégico entre as forças das diferentes filiações: ao mercado e às 

instâncias políticas da sociedade, incluindo o mundo do trabalho” (PEREIRA, 2016, p. 337) 

Partindo para a perspectiva da intersetorialidade proposta pelo PCF, em relação às 

ações específicas e conjuntas das políticas de assistência social, educação, saúde, direitos 

humanos, cultura e lazer, reforçamos que ainda há ações desarticuladas, e que é necessário 

estabelecer critérios de atuação para a elegibilidade dos estados e municípios, já que essas 

políticas deveriam, de certa maneira, se integrarem em saberes e esforços, uma vez que um 

mesmo usuário oscila entre uma e outra política. 

As legislações do Programa Criança Feliz traduzem fundamentos direcionados para sua 

implantação e suas diretrizes trazem uma série de artigos e parágrafos concatenados em 

apresentar os benefícios trazidos para as gestões estaduais e municipais, nutrindo um ideário 

de “afabilidade” para aqueles que atenderem aos critérios e perfis estabelecidos pelo Governo 

Federal, estabelecendo ainda a garantia dos recursos e as possibilidades da ampliação de suas 

metas.  

É identificado que as gestões públicas estaduais e municipais diminuíram os 

quantitativos de recursos e de suas equipes técnicas pertencentes à política de assistência 

social, conforme observado no Censo SUAS de 2017, justificando-se pelas prerrogativas 

expostas na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, sendo impelidos pelos acordos políticos 

partidários da velha prática política. Isso nos leva a refletir sobre como os entes estão 
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conseguindo atender aos critérios de recursos humanos do PCF e garantir os recursos 

financeiros para sua implantação, por exemplo. São questões que ainda padecem de respostas 

nos entes federados. 

Por fim, em nosso país, ainda está longe de se estabelecer a proteção social integral para 

a primeira infância, ao mesmo tempo em que é preciso destacar a importância da compreensão 

do PCF dentro dos marcos legais que o fundamentam, percebendo a dissonância entre o que é 

regulamentado e o que é realizado, de acordo com o modelo de ação proposto. O que revela, 

na verdade, uma sobrecarga para os órgãos responsáveis pelas diferentes problemáticas 

vivenciadas durante o processo de sua execução. Talvez nisso residam algumas resistências 

para pactuação de metas e execução do Programa nos territórios. 
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