
ERRADICAÇÃO 
DA POBREZA

Desafio
O Brasil tem feito grandes avanços nos últimos anos na criação de políticas públicas para mulheres, mães e 
crianças. Com a implementação do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social e os 
programas de direito à educação básica e de maior acesso aos centros de acolhimento infantil, as crianças 
brasileiras vivem hoje em melhores condições do que há 30 anos atrás. Além desses, também existe o pro-
grama Criança Feliz, que visa promover o desenvolvimento integral das crianças através do fortalecimento 
das habilidades de suas famílias, buscando contribuir para o rompimento do ciclo da pobreza, a diminuição 
da violência, a redução da evasão escolar, e outros benefícios sociais.

No entanto, a desigualdade persiste no país, com muitas famílias pobres vivendo em situação de risco social 
e vulnerabilidade. Nesse contexto, paira um grande consenso sobre a necessidade de investir no desenvolvi-
mento humano e no crescimento econômico, bem como na luta contra as desigualdades sociais, com foco 
na saúde, na educação infantil e nas creches, sobretudo na primeira infância; na faixa etária do nascimento 
até os seis anos de idade.

Rumo a uma Solução
Este projeto buscou desenvolver iniciativas de troca de conhecimentos sobre políticas de desenvolvimento 
infantil entre as equipes técnicas do programa argentino Primeros Años e do programa brasileiro Criança 
Feliz. O objetivo era gerar novos conhecimentos sobre as intervenções em famílias carentes com crianças 
em estado vulnerável, o que poderia aumentar o impacto das políticas públicas destinadas à melhoria da 
sua condição de vida. Dessa forma, o projeto cumpre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
1 – Erradicação da pobreza em todas as suas formas, em todo o mundo, promovendo a otimização dos 
instrumentos de proteção social para prevenir e erradicar a pobreza, além de proporcionar uma rede de 
segurança para crianças pequenas.

Foram criadas equipes de trabalho multidisciplinares de técnicos do Ministério do Desenvolvimento Social 
e do Conselho Nacional de Coordenação do programa Primeros Años da Argentina, bem como o Ministério 
do Desenvolvimento Social e o Ministério da Cidadania do Brasil para compartilhar experiências e conheci-
mentos, além de informações sobre os desafios enfrentados na implementação dos programas de desen-
volvimento infantil nos dois países. Essas equipes também trocaram informações técnicas e metodologias 
de intervenções utilizadas nas famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade, em seus locais, bem como 
ferramentas de acompanhamento e avaliação de programas. Foram realizadas visitas a casas de famílias em 
nove locais de oito estados na Argentina e sete locais de sete estados do Brasil, onde puderam interagir com 
técnicos e facilitadores locais e participar de reuniões de capacitação e organização comunitária.

Por fim, e mais importantemente, a missão dos técnicos envolvidos nessa iniciativa era de treinar agentes 
locais envolvidos na implementação dos programas Primeros Años e Criança Feliz nos respectivos países: 130 
técnicos argentinos a nível nacional e provincial, 35 técnicos do Governo Federal do Brasil, 2.500 supervisores 
municipais e 10.600 agentes municipais do Brasil.

Um dos principais resultados das interações foi o projeto e o desenvolvimento de metodologias de Interven-
ção e de técnicas eficazes com famílias incluindo crianças de 0 a 4 anos de idade na Argentina, e de 0 a 6 anos 
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de idade no Brasil vivendo em situação vulnerável. As áreas técni-
cas dos programas que incluem produção, avaliação, e criação do 
conteúdo de comunicação e de informação, expandiram o visão 
das equipes sobre o escopo das respectivas iniciativas em prática, 
que contribuiu para o melhoramento e o desenvolvimento das 
atividades locais respectivas, contribuindo especificamente para a 
sistematização do método de visitação, para a criação de compe-
tências e das reuniões de apoio, e a transmissão da abordagem de 
trabalho em rede.

Além disso, como garantia da sustentabilidade das iniciativas, os 
funcionários e técnicos locais e nacionais de ambos os programas 
que participaram receberam a capacitação necessária para pode-
rem reproduzir e adaptar o que aprenderam nas suas práticas locais.

NOME DO PROJETO: Fortalecendo as Políticas de Desenvolvimento na Primeira Infância 
PAÍSES/REGIÕES: Argentina e Brasil
INDICADO POR: Governo da Argentina e Governo do Brasil 
OBJETIVO(S) DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 1.3, 3.2, 4.2
APOIO: Fundo Argentino de Cooperação Internacional (FOAR); Agência Brasileira de Cooperação (ABC) 
ENTIDADES DE EXECUÇÃO:
Argentina: Diretoria Geral de Cooperação Internacional (Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto), Ministé-
rio do Desenvolvimento Social; Conselho Nacional de Coordenação do Programa Primeros Años
Brasil: Agência Brasileira de Cooperação; Ministério do Desenvolvimento Social; Ministério da Cidadania 
STATUS DO PROJETO: Concluído
PERÍODO DO PROJETO: 2017–2019
SITE DO PROJETO: Indisponível

Na Argentina, a iniciativa beneficiou 155.000 famílias com 
crianças de 0 a 4 anos que vivem na pobreza. No Brasil, in-
cluiu 3 milhões de crianças de 0 a 3 anos cujas famílias são 
beneficiárias do programa Bolsa Família, 640.000 gestan-
tes do mesmo programa, 75.000 crianças cujas famílias 
recebem o benefício de pagamento contínuo, bem como 
8.600 crianças de famílias em instituições de acolhimento 
no Brasil.

Contato:
Nome: Diretoria Geral da Cooperação Internacional
Organização: Ministério das Relações Exteriores, Comércio 
Internacional e Culto da Argentina
E-mail: dgcin@mrecic.gov.ar
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