
Existe um provérbio africano que diz ser preciso uma aldeia 
inteira para educar uma criança. Em concordância com isto, o 
artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente proclama: “é 
dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente 
[...]”. É dever de todos. Não apenas da mãe, ou da mãe e do pai, 
nem somente da escola, da igreja ou do Estado, mas de todos. 
Vivemos em um jogo de empurra com a responsabilidade pela 
educação dos menores. Com o aval do legislador constitucional, 
essa tarefa é assumida quase integralmente pela mãe, ocasio-
nando a sobrecarga que muitas brasileiras conhecem de perto.

A licença-maternidade e a licença-paternidade representam 
conquistas importantes, mas não são o suficiente. Quando 
alcançarmos firmemente este entendimento em nosso país, en-
xergando a criação e o cuidado como trabalho e investimento 
em material humano, em saúde, em educação e em economia, 
então o terreno para a semente da licença parental estará pron-
to para recebê-la e nutri-la, até que cresça e gere seus frutos. 
Enquanto este momento não chega, seguimos realizando o 
trabalho de formiguinha, contribuindo com a mudança que 
queremos ver no mundo.

Esta é uma obra que se preo-
cupou em responder quais os 
impactos de uma licença-mater-
nidade precária nos índices na-
cionais de aleitamento materno, 
o resultado negativo da restri-
ta licença-paternidade na vida 
profissional e doméstica das 
mulheres, as consequências da 
ausência de licença parental re-
gulamentada na saúde pública 
e no desenvolvimento econô-
mico do país, e como as licenças 
atuais desrespeitam os direitos 
humanos fundamentais prote-
gidos pela legislação pátria.
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