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A audiência Pública se inicia com Angela Gandra, Secretária
Nacional  da  Família  do  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  dos
Direitos Humanos (MMFDH), falando que resgatar o valor família é
resgatar também o desenvolvimento social e econômico e por isso
eles  trouxeram  especialistas  para  explicar  o  quanto  vale  a  pena
investir  na  família  e  demonstrar  que o  governo  quer  fortalecer  a
família. 

Dominic  fala  que  a  grande  quantidade  de  objetivos  do
desenvolvimento sustentável faz com que eles sejam um desafio para
os  governos,  que  em  sua  maioria  estão  envolvidos  com  outros
projetos.  Há  evidencias  que  essas  políticas  do  desenvolvimento
sustentável  podem  afetar  a  educação,  sendo  pontos  chaves  para
promover a participação escolar e muitos estudos já mostraram aqui
no Brasil. 

Estudos feitos nos outros países descobriram que o ambiente
familiar,  e  a  empregabilidade  dos  pais  são  importantes  para  que
essas  políticas  possam  funcionar.  Há  um  problema  grande  na
educação mundial e algumas políticas fazem o oposto do que são os
objetivos delas. Em relação à comunidade escolar mundial, Dominic
fala que a maternidade e a paternidade influenciam nisso. Fatores
como crianças mais jovens ter acesso a serviço de desenvolvimento
infantil, ter acesso à educação de boa qualidade e acesso igualitário
em relação a crianças com problema de deficiência física, são fatores
que  podem  ser  influenciados  pelas  famílias.  A  pesquisadora  fala



também da falta de foco na licença paternidade, que traz uma carga
muito grande às mães. Os estudos também mostram que as crianças
se beneficiam de serviços de cuidado das crianças, tem a cognição e
o  aprendizados  melhorados.  Por  fim  as  políticas  beneficiam  a
educação,  o  acesso  ao  mercado  de  trabalho  e  o  acesso  à  saúde.
Falado  de  Brasil,  a  revisão  no  bolsa  escola  trouxe  melhora  no
aprendizado e melhoras no acesso à educação. 

Ignacio também fala a respeito da parentalidade e a educação
da primeira infância tem sido foco em revistas como new York times.
Há  uma  ligação  de  apego  entre  família  e  criança  com sociedade
sustentável. Temos que cuidar pata que as pessoas sejam cuidadas
desde a infância, se queremos uma sociedade sustentável.   Temos
então que superar a pobreza econômica e a pobreza de tempo. É
preciso  um  equilíbrio  entre  família  e  trabalho.  Equilíbrio  entre
família e trabalho. Aqui encontramos a 3 metas do ano internacional
da família da ONU:  erradicar a pobreza, promover equilíbrio entre
trabalho e família  e avançar a integração social  e a solidariedade
intergeracional. Manter em menta daqui para frente que precisamos
da  licença  maternidade  para  paternidade  também.   Exemplos  de
alguns países que está funcionando. Pais precisam também cuidar de
seus filhos e da casa mais do que tem feito até agora. 

O deputado Henrico pergunta sobre o papel do policy maker
nesse debate, pois é muito importante, mas ele não consegue saber
como o formulador  de políticas  públicas  pode ver esse debate no
âmbito de legislador


