


  AVALIAÇÃO DE 
IMPACTOS DO 
PROGRAMA P 

(ON-LINE) 
EM RECIFE/PE



IMPACTOS DO 
PROGRAMA P

EM HOMENS PAIS E 
OUTRAS FIGURAS 

PATERNAS



1

• Encontros de debate e capacitação sobre a 
Avaliação de Impactos2

• Análise, Reporte e Apresentação

3

•Coleta Telefônica com as figuras paternas4

 Identificação de famílias e 
homens pais

5

 Protocolo Ético de Pesquisa e 
instrumentos de pesquisa



I) Ex 
Ante

49 
Intervenção

50 Controle

Progra
ma

Implementaç
ão

II) Ex 
Post

35 
Intervenção

40 Controle

Amostras Pareadas n = 99 n = 75



Oficina  de Alinhamento e integração

ESCALA 
DE 
CUIDADO

Cuidados 
Práticos

6 questões

Cuidar da criança quando ela está dormindo 

Acordar na madrugada para cuidar da criança durante a noite 

Organizar/limpar quando a criança deixa tudo bagunçado

Disciplinar as crianças 

Levar/buscar a criança na creche 

Cuidar da criança quando está em lugares fora de casa 

Cuidados 
Lúdicos

9 questões

Dividir as tarefas diárias de cuidar da criança 

Lavar as roupas da criança

Preparar as refeições da criança

Escolher as roupas que a criança vai usar

Trocar fralda e dar banho na criança

Ler para a criança

Levar a criança para fora (parques, caminhadas, visitas, pracinhas, 
parquinhos, etc) 

Escolher brinquedos a criança

Brincar com a criança



Se a mulher (sua parceira ou outra que divide a tarefa de 
criação dos/das filhos/filhas) ficasse novamente grávida, você 
acha que 
seria mais ou menos participante do que na gravidez anterior 
(Intervenção)

Ex ante

Ex post



2%

8%

8%

82%

Discordo Totalmente

Discordo

Não concordo, nem 
discordo

Concordo

Concordo Totalmen-
te

11%

89%

Discordo Totalmente

Discordo

Não concordo, nem 
discordo

Concordo

Concordo Totalmen-
te

 Você acha importante sua parceria ter 
tempo para estudar e/ou trabalhar fora? - 
Intervenção

Ex post

Ex ante



 Você costuma brigar/ discutir com sua 
parceira 
em casa? (Intervenção)

Ex ante Ex post



CONCLUSÕES
1. Impacto significativo na Escala de Igualdade de Gênero no cuidado 

com 15 variáveis durante a primeira infância

2. Impacto especialmente significativo em cinco variáveis 
comportamentais de cuidado (cuidar da criança quando está 
dormindo, acordar na madrugada para cuidar da criança, disciplinar a 
criança, levar/buscar na creche e brincar com a criança 

3. Impacto na percepção de que se a parceira ou outra que divide a 
tarefa de criação dos/das  filhos/filhas) ficasse novamente grávida, 
acha que seria mais participante do que na gravidez anterior? 
(paternidade e cuidado)



4) Impacto em considerar que mulheres têm os mesmos direitos que os 
homens e achar importante que a parceria tenha tempo para 
estudar/trabalhar (igualdade de gênero)

5) Impacto na redução das brigas/discussões com a parceira em casa (VBG)

6) Impacto no aumento de percepção sobre a importância de cuidar da própria 
saúde (saúde do homem)

7) Impacto em duas variáveis do desenvolvimento infantil (tempo de 
concentração da criança e capacidade de dizer não quando sente que deve 
dizer não)

CONCLUSÕES



Próximos Passos

   Realização de 
novos ciclos de 
Implementação 
do Programa P 

online em 
Recife, Fortaleza 
e uma terceira 
cidade a ser 

definida

        Não é preciso 
mais ter grupo de 

controle na 
avaliação em PE. O 

Programa P 
mostrou impactos 

sólidos

   Agora temos os 
elementos 

necessários 
para 

implementar o 
Programa P 

online
 com mais famílias e 

mais territórios



Muito 
Obrigado!

r.laro@promundo.org.br
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