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Novos Paradigmas

 A figura paterna raramente é relacionada ao lugar do cuidador em nossa

legislação.

 A ideia de paternidade responsável difundida nas políticas públicas

brasileiras normalmente são a antítese do cuidado, estando muito mais

ligadas a figura do homem enquanto provedor.

 Exercício do poder familiar em igualdade de condições (art. 21 do ECA)

 Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) como nova tentativa de

alterar essa realidade, reconhecendo a importância da figura paterna no

desenvolvimento infantil, em especial das crianças na chamada “primeira

infância”.



Existem evidências cientificas sobre o impacto positivo que o

envolvimento dos homens no cuidado tem para a vida da criança, das

mulheres e dos próprios homens, como por exemplo:

- Saúde materno-infantil;

- Saúde e bem-estar dos próprios homens;

- Desenvolvimento cognitivo da criança

- Empoderamento da mulher.

Paternidade e cuidado importam!



(IMAGES, 2010)

(Relatório de Desenvolvimento Mundial do Banco Mundial –

2012)

(IPEA, Mulher e Trabalho: Avanços e continuidade)

Nas relações familiares

 Quatro em cada cinco homens no mundo serão pais biológicos e todos terão

conexão com a vida de crianças;

 Homens envolvidos desde o inicio da vida das crianças estabelecem um

padrão de presença positiva;

 Mulheres compõem 40% da força de trabalho pago do mundo, além de serem

responsáveis por 50% da produção global de alimentos. No entanto, os

homens realizam somente 20% do trabalho doméstico não pago;

 De acordo com dados do IPEA de 2010 um mãe com filhos (as) dedica 25,9

horas semanais com cuidados com a casa, em comparação com as 15,5

horas dos homens com filhos (as). Mesmo comparando um homem sem

trabalho remunerado com uma mulher com trabalho remunerado a diferença

ainda é de 22 horas contra 12,7 horas.



Nas relações familiares

 A divisão igualitária de tarefas domesticas e de cuidado contribui para

que os meninos se tornem mais equitativos do ponto de vista das

relações de gênero e para que as meninas tenham um maior sentido de

autonomia e empoderamento;

 Por outro lado, aqueles que testemunharam violência cometida contra

suas mães ou cuidadoras na infância apresentam alguma propensão

para reproduzir estes comportamentos;

 Estudos nas ultimas quatro décadas em países como Inglaterra,

Dinamarca, Noruega, França e Suécia mostraram que os impactos são

eficientes para a promoção de uma sociedade mais justa, diminuindo a

desigualdade entre homens e mulheres, além de melhorar a relação

pai/filho.

(IMAGES, 2010)



Para o desenvolvimento da criança

 Bebês suecos cujos pais tiraram licença-paternidade têm maior

probabilidade de serem amamentados, o que contribui para a

diminuição das taxas de infecções;

 A participação ativa através da licença também está associada ao maior

envolvimento na educação dos filhos e ao melhor desenvolvimento

cognitivos das crianças;

 Pais separados são mais presentes ao longo da vida quando o vínculo é

incentivado durante a gravidez e nos primeiros dias de existência da

criança;



Para a qualidade de vida dos homens

 Estudo no final dos anos 70 na Suécia demonstram que:

1) Aqueles que gozaram licença-paternidade apresentavam menor

probabilidade de ter problemas relacionados ao uso abuso de álcool

(18% menor);

2) Diminuição de 16% nas taxas de risco de morte precoce.

Allen e Daly, 2007; Barker e Aguayo, 2012; Ravanefra, 2008



Para a vida das mulheres

 Estudos na França demonstram o impacto para a saúde das mulheres

decorrentes do envolvimento paterno

1) Diminuição importante nos índices de depressão pós-parto;

2) A cada mês adicional de licença tomada por um pai observou-se o

aumento na renda da mulher em 6,7%

Fisher et al, 2016



Legislação Brasileira e desafios

 Lei do Acompanhante (Lei 11.108/2005; Lei 12.895/2013);

 Licença-Paternidade prevista na Constituição Federal;

 Lei 11.770/2008 – Programa Empresa Cidadã

 Artigo 473 da CLT

Desafios:

 Necessidade de ampliação da licença-paternidade de forma geral;

 Dificuldades financeiras, aliadas à falta de acesso à educação de

qualidade;

 Instituições e estruturas sociais que afastam o homem dos cuidados;
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