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 INTRODUÇÃO 

 Em  2020,  o  Global  Gender  Gap  Report  (GGGR),  elaborado  pelo  World  Economic  Forum  (WEF),  que  analisa  o  quadro  de 
 paridade  de  gênero  no  mundo,  apontou  que  o  indicador  “Participação  Econômica  e  Oportunidade”  (PEO)  teve  o  segundo  pior 
 desempenho  no  quadro  geral  dos  países  avaliados,  que  resultou  em  uma  projeção  de  espera  de  257  anos  para  acontecer  a  paridade  de 
 gênero  nessa  dimensão  devido  ao  fato  das  mulheres  ocuparem,  na  maioria  das  vezes,  atividades  laborais  em  processo  de  automatização, 
 baixo  ingresso  de  trabalhadoras  em  profissões  com  perspectiva  de  rendimentos  altos  e  dificuldades  no  acesso  à  infraestrutura  de 
 atendimento  adequado  e  ao  capital  financeiro  1  .  Assim,  é  possível  perceber  que  há  desigualdades  entre  os  gêneros  no  mercado  de 
 trabalho, as quais indicam menores chances das mulheres em progredirem economicamente na sociedade. 

 Ao  retrocedeu  25  posições  em  comparação  ao  ano  de  2006,  primeira  edição  do  GGGR,  o  supracitado  relatório  na  sua  14ª  edição 
 (2020),  publicada  em  16  de  dezembro  de  2019,  classificou  o  Brasil  na  92ª  no  ranking  geral,  principalmente  porque  representou  uma 
 baixa  representatividade  feminina  na  política,  já  no  indicador  “PEO”,  o  país  ocupou  a  89ª  posição  devido  a  forte  desigualdade  salarial 
 entre  os  gêneros.  Ao  contrário  do  Brasil,  os  países  nórdicos  Islândia,  Noruega,  Finlândia  e  Suécia  lideraram  as  primeiras  posições  do 
 ranking  geral  —  desempenho  que  segue  há  mais  de  uma  década  —  por  conta  da  massiva  presença  de  mulheres  no  mercado  de  trabalho  e 
 a  maior  presença  delas  em  postos  de  lideranças  e  cargos  de  decisão,  embora  ainda  encontre  lacunas  salariais  e  de  renda  (WEF  2020, 
 2019),  motivos  que  possam  estar  impedindo  que  os  mesmos  países  assumam  as  primeiras  posições  em  conjunto  no  indicador  “PEO”.  A 
 melhoria  das  condições  de  vida  e  profissional  das  mulheres  é  uma  questão  crucial  para  o  desenvolvimento  de  todo  e  qualquer  país,  pois, 
 ao  referenciar  Agénor  e  Canuto  (2015),  Aguiar  (2020,  p.4)  aponta  do  trabalho  desses  autores  que  igualdade  de  gênero  consiste  em  uma 
 “boa  economia”  por  incluí-las  na  força  de  trabalho  nacional,  porém,  é  necessário  “aliviar  as  restrições  estruturais  na  capacidade  das 
 mulheres  de  se  envolverem  no  mercado  laboral  e  fortalecer  a  sua  contribuição  para  o  crescimento  económico”,  como  a  melhor 
 redistribuição do trabalho não remunerado (afazeres domésticos, que incluem as tarefas de cuidado) entre homens e mulheres. 

 Para  Ana  Alice  Costa  (2014,  p.16),  condicionantes  de  ordem  biológica  e  de  ordem  social  “juntos  atuaram  de  modo  significativo 
 para  justificar  toda  uma  série  de  discriminações  trabalhistas  impostas  à  mulher”,  no  sentido  de  que,  a  maternidade  impõe  condições  ao 
 trabalho  feminino  tanto  em  termos  biológicos,  das  condições  físicas  do  corpo  das  mulheres,  quanto  em  termo  sociais,  com  a  sociedade 
 destinando  à  elas  a  função  de  “reprodução  da  espécie”.  Em  razão  dessa  “capacidade  de  reproduzir  a  espécie”,  as  mulheres  são  excluídas 
 do  trabalho  produtivo  (COSTA,  2014,  p.14)  e  aquelas  que  conseguem  exercer  ocupações  remuneradas,  enfrentam  a  segregação  e  a 
 discriminação  de  gênero  diante  de  uma  Divisão  Sexual  do  Trabalho  (DST)  que  costuma  reservar  à  elas  carreiras  consideradas 
 “femininas”  e  com  baixos  salários,  pois,  como  explicam  Cotrim  et  al.  (2020,  p.2):  “As  funções  preferencialmente  atribuídas  às  mulheres 
 são vistas como um prolongamento de seus atributos naturais e isto é usado como justificativa para receberem salários menores”. 

 Além  disso,  apesar  do  crescimento  da  atividade  laboral  feminina  na  atualidade,  as  mulheres  continuam  sendo  as  principais  (ou 
 únicas)  responsáveis  pelo  trabalho  doméstico  e  provisão  de  cuidados  de  crianças,  idosos  e  outros  tipos  de  dependentes.  Por  conta  disso,  a 
 atividade  produtiva  das  mulheres  tende  a  ser  interrompida  ou  prejudicada.  Particularmente,  no  Brasil,  as  mães  com  filhos  pequenos  e 
 com  mais  de  14  anos  enfrentam  maior  dificuldade  em  estar  no  mercado  de  trabalho  (COSTA,  et  al  .,  2008).  Por  outro  lado,  de  acordo 
 com  Gupta  et  al.  (2006),  os  países  nórdicos  apresentam  “políticas  favoráveis  à  família”,  como  uma  licença  parental  diferenciada  e  alta 
 oferta  de  creches,  que  permite  às  mães  o  direito  de  se  ausentar  e  retornar  ao  trabalho  com  maior  facilidade,  inclusive  Teigen  e  Skjeie 
 (2017,  p.26,  trad.  nossa)  reforça  que  “políticas  de  equilíbrio  trabalho-família  são,  em  geral,  muito  avançadas  nos  países  nórdicos”.  Com 
 isso,  pode-se  inferir  que,  primeiro,  a  superação  da  assimetria  nas  condições  de  trabalho  entre  homens  e  mulheres  passa  também  pela 
 disponibilidade  de  políticas  de  cuidado  infantil  garantida  pelo  Estado  ao  proporcionar  a  desfamiliarização  do  bem-estar  dos  indivíduos, 
 e,  segundo,  referências  mundiais  em  políticas  de  paridade  entre  os  sexos,  os  países  nórdicos  servem  como  parâmetro  para  medir  e  avaliar 
 o equilíbrio de direitos e oportunidades para as mulheres em outras regiões. 

 Portanto,  esta  pesquisa  visou  realizar  um  estudo  comparativo  entre  o  Brasil  e  os  países  com  os  melhores  índices  de  paridade  de 
 gênero  no  GGGR  (Islândia,  Noruega,  Finlândia  e  Suécia)  2  acerca  de  suas  políticas  públicas  de  cuidado  infantil  parental  (licenças  aos 
 progenitores)  e  não  parental  (creches  e  pré-escolas),  a  fim  de  relacionar  com  o  grau  de  participação  das  mulheres  no  mercado  de  trabalho 

 2  Por  não  seguir  o  mesmo  desempenho  histórico  dos  seus  vizinhos  nórdicos  nas  primeiras  posições  do  ranking  de  paridade  de  gênero  do  GGGR,  a 
 Dinamarca não foi incluída em nossa análise em bloco desse grupo de países. 

 1  WORLD  ECONOMIC  FORUM.  Mind  the  100  Year  Gap.  Global  Gender  Gap  Report  ,  16  de  dez.  2019.  Disponível  em: 
 <https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020 -report-100-years-pay-equality/digest> Acesso em 26 de fev. 2021. 
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 brasileiro  e  nórdico.  Assim,  permitiu  pensar  no  desenvolvimento  das  políticas  públicas  de  cuidado  no  Brasil  e  quais  seriam  as  políticas 
 mais  interessantes  de  serem  incorporadas  no  país  rumo  a  uma  agenda  pública  mais  alinhada  com  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das 
 mulheres  brasileiras.  Ressalta-se  a  importância  de  intensificar  os  debates,  pesquisas  e  pressão  política-científica  nessa  área  das  políticas 
 públicas  ao  reconhecer  que  “O  cuidado  é  essencial  para  fornecer  o  conjunto  de  elementos  físicos  e  simbólicos  essenciais  à  sobrevivência 
 em  sociedade  e,  portanto,  é  um  pilar  fundamental  do  bem-estar  e  do  desenvolvimento  das  potencialidades  e  capacidades  das  pessoas” 
 (SEN, 2000  in  SOJO, 2011  apud  RICO; ROBLES, 2016,  p. 12, trad. nossa.) 

 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Partindo  de  dados  do  Global  Gender  Gap  Report  (WEF)  e  da  literatura  científica  especializada,  estabeleceu-se  uma 
 investigação  teórica-analítica  com  o  objetivo  de  realizar  um  estudo  comparativo  internacional  entre  o  Brasil  e  os  países  com  os  melhores 
 índices  de  paridade  de  gênero  no  GGGR  (Islândia,  Noruega,  Finlândia  e  Suécia)  acerca  de  suas  políticas  públicas  de  cuidado  infantil 
 parental  (licenças  aos  progenitores)  e  não  parental  (creches  e  pré-escolas),  a  fim  de  identificar  seu  impacto  na  participação  das  mulheres 
 no  mercado  de  trabalho  brasileiro  e  nórdico.  Sendo  que  o  recorte  temporal  corresponde  às  14  edições  do  GGGR  (2006-2020),  lançadas 
 entre  o  primeiro  ano  de  publicação  do  Relatório  e  sua  última  publicação  disponível  durante  a  elaboração  do  projeto  desta  pesquisa 
 (2006-2019).  Em  termos  de  execução  prática,  na  primeira  etapa  do  trabalho,  foram  realizadas  consultas  a  bibliografia  diretamente  ligado 
 ao  objeto  de  pesquisa  e  temas  correlacionados.  A  segunda  etapa  consistiu  em  tratar  e  analisar  os  dados  fornecidos  pelo  GGGR  no 
 indicador  “Participação  Econômica  e  Oportunidade”  e  subindicadores  pertinentes  ao  trabalho.  Na  terceira  e  última  etapa,  o  trabalho 
 relacionou  a  produção  científica  consultada  com  os  dados  do  GGGR,  a  fim  de  identificar  as  convergências  e  divergências  entre  as 
 informações  estatísticas  e  os  argumentos  teóricos.  Por  mais  que  as  políticas  de  cuidado  infantil  sejam  mais  referenciadas  como  “políticas 
 familiares”,  o  discurso  empreendido  por  este  trabalho  se  estrutura  desde  uma  perspectiva  de  gênero  porque  compreende  que  essas 
 políticas  visam  atender  às  demandas  geralmente  reivindicadas  pelas  mulheres,  que  costumam  se  encontrar  em  condições  desfavorecidas 
 no mercado de trabalho por falta de serviços sociais de cuidado proveniente do Estado. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Motta  e  Campos  (2019)  explicam  que  as  iniciativas  em  direção  a  uma  agenda  governamental  de  igualdade  de  gênero  na 
 América  Latina  ocorreu  com  o  estabelecimento  de  mecanismos  institucionais  de  execução  de  políticas  públicas  às  mulheres  através  da 
 ascensão  de  governos  de  esquerda  entre  o  fim  dos  anos  1990  e  os  anos  2000  e  com  a  participação  da  sociedade  civil.  Por  sua  vez,  os 
 mesmos  autores  explicam  que,  muito  antes  dos  países  latino-americanos,  os  regimes  de  bem-estar  de  sistema  social-democrata  da 
 Islândia,  Noruega,  Suécia  e  Finlândia,  que  se  fortaleceram  na  década  de  60,  já  passavam  a  incentivar  a  inserção  das  mulheres  na  força  de 
 trabalho  e  disponibilizar  uma  série  de  serviços  sociais  estatais  que  colaboraram  para  elas  terem  maior  vida  pública,  como  a  oferta  de 
 serviços  voltados  ao  cuidado  de  crianças  e  idosos.  No  entanto,  vale  ressaltar  que,  como  explica  Teigen  e  Skjeie  (2017),  as  políticas 
 pública  de  promoção  da  igualdade  de  gênero  dos  países  nórdicos  não  configura  um  modelo  único  devido  aos  perfis  variados  dessas 
 políticas  em  cada  país,  mas  é  possível  identificar  um  modelo  nórdico  quando  se  julga  o  padrão  de  desempenho  na  igualdade  de  gênero, 
 mesmo  sendo  esse  desempenho  advindos  de  políticas  nacionais  diferentes.  Além  disso,  Gupta  et  al  .  (2006,  p.12,  trad.  nossa)  destaca  que, 
 dentro  de  uma  perspectiva  de  política  familiar,  pode-se  dizer  que  existe  um  Modelo  Nórdico  para  cuidado  infantil  porque  “os  países 
 nórdicos  têm  sido  caracterizados  por  uma  'estratégia  de  política  familiar'  global  onde  o  Estado  começou  a  intervir  há  décadas  na  esfera 
 privada para tentar aliviar os conflitos entre a maternidade e a vida profissional”. 

 De  acordo  com  Bandeira  e  Preturlan  (2016,  p.49),  o  tempo  feminino  é  mais  demandado  no  trabalho  doméstico,  sendo  esse 
 trabalho  de  “duas  ordens”  aquele  ligado  ao  cuidado  de  outras  pessoas  e  aquele  referente  “à  garantia  de  condições  básicas  de  manutenção 
 da  vida,  como  lavar  roupas,  limpar  a  casa,  preparar  refeições,  buscar  água  etc.”  O  IBGE  (2021)  mostra  que  as  brasileiras  têm  uma  “Taxa 
 de  participação  na  força  de  trabalho”  de  54,5%  e  o  “Nível  de  ocupação  de  mulheres  com  crianças  e  sem  crianças”  representa  54,6%  e 
 67,2%,  respectivamente.  No  quadro  geral,  em  2019,  as  mulheres  no  Brasil  estiveram  voltadas  21,4  horas  semanais  aos  cuidados  de 
 pessoas  e/ou  afazeres  domésticos,  enquanto  que  os  homens  desempenharam  nessas  atividades  apenas  um  pouco  mais  da  metade  do 
 tempo  gasto  por  elas,  11h  semanais.  Elas  também  alcançaram  em  torno  de  77,7%  do  valor  total  dos  rendimentos  recebidos  pelos  homens, 
 indicando  a  persistente  desigualdade  salarial  entre  os  sexos.  Assim,  não  é  difícil  deduzir  que  a  distribuição  desproporcional  das 
 responsabilidades  familiares  entre  homens  e  mulheres  afeta  a  forma  como  ambos  os  gêneros  se  inserem  no  mercado  de  trabalho  e  com 
 elas  tendem  a  ter  uma  participação  menor  nas  atividades  econômicas.  Para  Bandeira  e  Preturlan  (2016,  p.51),  a  maior  introdução  das 
 mulheres  no  mercado  “tem  ocasionado  mudanças  que  agravam  as  tensões  nas  relações  entre  homens  e  mulheres,  como  também  em 
 relação  ao  tempo  das  mulheres  dedicado  aos  afazeres  domésticos  e  à  família”,  pode-se  diz  que  tal  situação  decorre  do  fato  das 
 trabalhadoras  ainda  enfrentam  dificuldades  em  conciliar  maternidade  e  atividade  ocupacional,  pois,  “na  família,  mantém-se  a  maior 
 responsabilização  das  mulheres  e  mães  pelos  afazeres  domésticos  e  pelos  cuidados  com  as  crianças”  (COSTA  et  al  .,  2008,  p.31).  Entre 
 1995  e  2005,  Costa  et  al  .  (2008,  p.19)  identificaram  que  as  mães  com  filhos  pequenos  e  com  mais  de  14  anos  enfrentam  maior 
 dificuldade  para  estar  no  mercado  de  trabalho,  sendo  que  as  mulheres  com  filhos  pequenos  (até  4  anos)  da  região  Sudeste  apresentam 
 maior  participação  laboral  do  que  as  mulheres  nordestinas  na  mesma  situação,  pois,  “sugere  a  presença  mais  efetiva  de  instituições  de 
 apoio, como creches e escolas infantis, na primeira [região Sudeste]”. 

 Diante  disso,  encontra-se  a  necessidade  de  intervenção  estatal  na  provisão  de  serviços  de  cuidados  voltados  aos  dependentes  e 
 vulneráveis  para  reduzir  a  responsabilização  exclusivamente  familiar  (e  feminina)  em  relação  à  essa  tarefa  e,  assim,  permitir  não 
 somente  que  as  mulheres  tenham  mais  tempo  para  exercer  um  trabalho  remunerado  fora  do  lar,  mas  também  ocorra  uma  socialização  do 
 cuidado.  Afinal,  Sorj,  Fontes  e  Machado  (2007,  p.574)  explicam  que,  em  muitos  países  industrializados,  com  destaque  para  aqueles  do 
 norte  da  Europa,  o  problema  da  conciliação  não  é  visto  como  um  tema  restrito  ao  ambiente  privado  e,  por  isso,  a  partir  de  políticas 
 públicas  estatais,  “apóiam  a  conciliação  de  trabalho  e  família,  atenuando  os  efeitos  negativos  das  transformações  sobre  a  igualdade  de 
 gênero”.  Já  Gornick  e  Meyers  (2003  apud  SORJ  et  al.  ,  2007,  p.574-575)  identificam  que  a  licença  parental,  a  regulação  do  tempo  de 
 trabalho  e  os  centros  de  cuidados  aos  filhos  em  tempo  integral  representam  os  três  tipos  de  políticas  públicas  mais  recorrentes  na 
 conciliação das dimensões trabalho e família, principalmente nos países desenvolvidos. 
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 No  Brasil,  como  analisa  Sorj,  Fontes  e  Machado  (2007),  a  legislação  trabalhista  não  permite  cobertura  ampla  aos  trabalhadores 
 em  casos  que  sua  ausência  seja  necessária  para  prover  cuidados  aos  familiares  e  as  licenças  têm  como  foco  às  mulheres  e  sua 
 preocupação  com  as  questões  reprodutivas  e  aos  primeiros  anos  da  procriação:  licença  maternidade  e  direito  à  creche.  Mesmo  o  País 
 apresentando  uma  política  de  licença  maternidade  relativamente  extensa  para  os  padrões  globais,  Motta  e  Campos  (2019,  p.174) 
 ressaltam  que  “a  curta  licença  paternidade  do  país  e  a  inexistência  de  licença  parental  demonstram  que  a  prioridade  da  política  de  licença 
 são  os  direitos  reprodutivos  da  mulher,  caracterizando  a  agenda  como  maternalista.”  Além  disso,  as  políticas  de  assistência  à  educação 
 infantil,  que  oferecem  creches  e  pré-escolas  aos  filhos  pequenos  dos  trabalhadores  brasileiros,  não  atendem  a  todos  que  precisam  e  nas 
 condições  que  precisam,  já  que  o  acesso  às  creches  atende  uma  parte  muito  pequena  da  população  (ALVES;  SILVA,  2013  apud  CRUZ  et 
 al.  ,  2014,  p.  2016)  e  o  funcionamento  em  tempo  parcial  da  maioria  das  creches,  pré-escolas  e  escolas  públicas  não  permitem  que  as 
 mulheres possam se dedicar em jornada integral ao mercado de trabalho (SORJ; FONTES; MACHADO, 2007). 

 Nos  países  nórdicos,  os  serviços  sociais  de  cuidado  voltados  às  crianças  se  destacam  em  relação  aos  demais  países,  inclusive 
 dentro  da  Europa.  Kangas  e  Rostgaard  (2007  apud  HIILAMO,  2008,  p.69)  identificam  que  a  Suécia  é  o  país  nórdico  com  uma  política  de 
 cuidado  não  parental  que  melhor  atende  as  crianças  menores  de  3  anos  em  relação  a  Dinamarca,  Finlândia  e  Noruega,  enquanto  que 
 Finlândia  é  o  país  da  região  que  melhor  atende  às  crianças  de  3  a  6  anos  de  idade.  Embora  a  Islândia  não  seja  incluída  no  estudo  de 
 Kangas  e  Rostgaard,  Hiilamo  (2008,  p.71,  trad.  nossa)  menciona  que  “Em  todas  as  categorias  de  idade,  a  Islândia  tem  a  maior  proporção 
 de  crianças  em  creches  públicas  entre  os  países  nórdicos.  A  diferença  é  mais  clara  na  faixa  etária  de  2-3  anos”.  Mas,  tal  como  acontece 
 no  Brasil,  a  política  de  creche  nos  países  nórdicos  consiste  em  um  direito  ligado  à  educação  e  não  exatamente  ao  campo  das  políticas  de 
 gênero,  além  da  oferta  de  creches  ser  menor  do  que  sua  demanda.  Apesar  da  pesquisa  datada,  que  pode  gerar  distorções  da  compreensão 
 da  realidade  mais  recente,  Hiilamo  (2008)  aponta  a  necessidade  dos  países  nórdicos  em  expandir  a  cobertura  de  creches  com 
 investimento  governamental.  E,  vale  destacar  que,  se  no  Brasil  o  oferecimento  de  creches  podem  servir  como  uma  forma  de  viabilizar  o 
 acesso  e  permanência  das  mulheres  no  mercado  de  trabalho,  nos  países  nórdicos,  as  políticas  infantis  passam  por  duas  grandes 
 motivações  que  podem  ser  identificadas  a  partir  do  caso  norueguês:  “Na  Noruega,  o  trabalho  das  mulheres  é  rigorosamente  necessário, 
 em  vista  da  economia  em  crescimento  e  da  baixa  densidade  populacional”  (STATISTIK  SENTRAL  BYRÅ,  2004  apud  LORDELO; 
 ROTHLE, 2006, p. 514, trad. nossa). 

 Conforme  Gupta  et  al.  (2006,  p.4,  trad.  nossa),  entender  as  políticas  de  cuidado  infantil  não  parental,  creches  e  pré-escolas,  pode 
 ser  “confuso”  e,  apesar  das  semelhanças  na  políticas  chamadas  “amigas  da  família”,  os  países  nórdicos  também  apresentam  formas 
 diferentes  de  conceber  essas  políticas.  E,  mesmo  que  tenham  um  padrão  de  extensas  licenças  parentais,  as  licenças  destinadas  aos 
 progenitores  nos  países  nórdicos  também  apresentam  particularidades,  já  que  a  sua  duração  varia  entre  esses  países,  assim  como  período 
 que  pode  ser  usufruída,  condições  de  transferência  da  licença  entre  os  pais  e  os  princípios  de  cálculo,  o  qual  depende  de  quanto  os 
 progenitores  recebem,  o  teto  máximo  de  cobertura  do  governo  e  outras  regras  adicionais  que  podem  também  se  relacionar  com  outros 
 tipos  de  assistências  utilizados  concomitantemente.  Por  exemplo,  Gupta  et  al  .  (2006)  explicam  que  Finlândia,  Noruega  e  Islândia  tiveram 
 uma  cobertura  de  assistência  infantil  menor  do  que  a  Suécia  e  Dinamarca  no  final  da  década  de  90,  mas  Finlândia  e  Noruega 
 apresentavam  políticas  de  licença  materna  e  parental  extensas.  Com  uma  maior  presença  dos  pais  em  casa  com  seus  filhos,  é  possível 
 inferir  uma  dispensa  de  serviços  de  cuidados  infantis  públicos  nos  primeiros  anos  de  vida  das  crianças.  Por  sua  vez,  apesar  do  segundo 
 melhor  desempenho  no  indicador  “Participação  Econômica  e  Oportunidade”  do  GGGR  2020  (2019),  Islândia  possui  as  licença 
 maternidade  remunerada  de  90  dias,  menos  generosas  que  a  dos  outros  países  da  região  —  e  mesmo  em  relação  à  licença  maternidade 
 oferecida  pelo  próprio  Brasil  de  120  dias  e  cobertura  integral.  Historicamente,  segundo  levantamento  das  edições  do  GGGR  de  2006  a 
 2020  (2006-2019),  as  outras  nações  nórdicas  chegam  a  ultrapassar  em  100,  200  dias  de  licença  maternidade  remunerada  no  total 
 oferecido em regime de cota para cada progenitor e/ou no regime flexível de transferência do benefício entre a mãe e o pai. 

 Entre  os  grandes  diferenciais  das  licenças  parentais  nos  países  nórdicos  em  relação  ao  Brasil  é  o  tempo  considerável  de 
 afastamento  do  trabalho  previsto  ao  pai  para  provisão  de  cuidados  aos  filhos.  Dados  das  edições  GGGR  2006-2020  indicam  que,  na 
 sociedade  brasileira,  os  pais  gozam  de  irrisórios  5  dias,  já  Islândia  e  Noruega  costumam  oferecer  amplas  semanas  de  licenças,  enquanto 
 que  Suécia  e  Finlândia  oferecem  alguns  dias  que  não  somam  nem  um  mês  de  afastamento.  No  caso  destes  últimos  países,  as  informações 
 do  GGGR  não  parecem  corresponder  com  as  informações  obtidas  através  do  conselho  de  cooperação  nórdica  Nordic  Co-Operation  sobre 
 as  políticas  de  cuidado  infantil  sueca  e  finlandesa,  que  indicam  mais  tempo  e  diferentes  regimes  de  usufruto  do  benefício  3  .  As 
 informações  simplificadas,  fragmentadas  e/ou  ausentes  de  algumas  edições  do  GGGR  a  respeito  das  políticas  de  cuidado  infantil, 
 sobretudo  referente  aos  serviços  de  creches  (genericamente  registradas  apenas  se  há  ou  não  apoio  do  governo  ou  fornecimento  do 
 serviço),  dificultam  as  análises,  contudo,  a  literatura  auxilia  na  melhor  compreensão  das  questões  da  pesquisa.  Por  exemplo,  segundo 
 Rostgaard  (2014),  no  ano  de  sua  pesquisa,  registrava  que  o  direito  à  creche  na  Suécia  e  na  Noruega  era  assegurado  a  todas  as  crianças 
 independente  da  condição  trabalhista  dos  pais,  sendo  que  no  primeiro  país  nórdico,  a  oferta  acontece  a  partir  do  fim  da  licença  parental  e, 
 no  segundo  país,  a  partir  de  um  ano  de  idade,  justamente  porque  antes  disso,  os  pais  teriam  as  extensas  licenças  para  usufruir  e  prover 
 cuidados  infantis  em  casa.  Além  disso,  as  creches  recebem  subsídios  do  Estado  e  os  pais  contribuem  financeiramente  dentro  do  regime 
 de proporcionalidade em relação à renda familiar e o número de filhos na creche (ROSTGAARD, 2014). 

 A  partir  dos  gráficos  abaixo  [Figuras  1  e  2],  observa-se  que,  de  modo  geral,  a  participação  feminina  na  força  de  trabalho  nos 
 países  nórdicos  analisados  foi  bastante  acentuada  em  comparação  ao  Brasil  entre  a  1ª  e  a  14ª  edição  do  GGGR.  Em  muitas  edições, 
 verifica-se  que  o  aumento  da  participação  feminina  das  nórdicas  no  mercado  de  trabalho  elevou  ou  manteve  no  mesmo  patamar  o 
 número  de  filhos  por  mulher,  porém,  essa  dinâmica  não  se  estabelece  como  regra,  pois,  da  11ª  até  a  14ª  edição  do  GGGR,  houve  uma 
 queda  do  número  de  filhos  em  cada  país  nórdico,  enquanto  que  a  participação  feminina  das  nórdicas  na  força  de  trabalho  não  representou 
 uma  melhora  significativa,  em  alguns  casos,  até  estagnou  ou  houve  uma  leve  oscilação  negativa  do  indicador.  Entretanto,  no  caso  do 
 Brasil,  da  2ª  a  10ª  edição  do  Relatório,  a  redução  ou  estabilização  do  número  de  filhos  por  mulher,  aumentou  um  pouco  a  participação 
 das  brasileiras  na  força  de  trabalho.  Essa  relação  também  não  configura  regra,  já  que,  mesmo  quando  a  taxa  de  natalidade  caiu  de  forma 
 significativa  entre  os  dados  da  11ª  a  14ª  edição  do  GGGR  ,  a  participação  feminina  na  força  de  trabalho  não  variou  quase  nada,  sendo  que 
 essa  realidade  pode  ser  justificativa  pela  falta  de  incentivos  da  inserção  das  brasileiras  no  trabalho  remunerado,  como  a  ausência  de 

 3  Parental benefit in Sweden. Disponível em: <https://www.norden.org/en/info-norden/parental-benefit-sweden> Acesso: 20/07/2022 
 Parental benefit in Finland. Disponível em: <https://www.norden.org/en/info-norden/parental-benefit-finland> Acesso: 20/07/2022 
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 melhores  serviços  de  provisão  de  cuidados  infantis  advindos  do  Estado.  É  importante  pontuar  que  as  média  da  taxa  de  desemprego 
 feminina  no  Brasil  nas  14  edições  do  GGGR  atinge  11,13%,  valor  muito  superior  às  médias  dos  países  nórdicos  analisados:  4,03% 
 (Islândia),  3,31%  (Noruega  ),  7,01%  (Suécia)  e  7,79%  (Finlândia).  Obviamente,  é  preciso  fazermos  duas  considerações  nessa  análise, 
 primeira,  um  estudo  dos  aspectos  macroeconômicos  poderia  explicar  melhor  a  situação  da  participação  feminina  no  mercado  de  trabalho 
 produtivo  em  ambas  as  regiões  (brasileira  e  nórdica)  e,  segundo,  o  fato  de  que  os  dados  fornecidos  pelo  GGGR  serem  obtidos  por  fontes 
 diversas,  que  nem  sempre  estão  atualizados  ou  correspondem  ao  mesmo  ano  de  publicação  da  edição  do  GGGR,  podem  gerar  distorções 
 do retrato da realidade que visamos construir. 

 Figura 1  - Nº de Filhos por Mulher nos Países Nórdicos  e 
 Brasil.  Elaboração própria. 

 Figura 2  - Participação Feminina na Força de Trabalho  nos 
 Países Nórdicos e Brasil. Elaboração própria. 

 Os  estudos  de  Baizan  (  et  al  .,  2016  apud  AGUIAR,  2020,  p.4)  demonstram  que  há  uma  relação  entre  políticas  de  incentivo  à 
 “desfamiliarização”  do  cuidado  e  o  aumento  na  taxa  de  natalidade.  Por  mais  que  essa  afirmação  se  aplique  ao  contexto  de  estrutura  social 
 de  valorização  da  paridade  de  gênero  dos  países  nórdicos,  no  caso  brasileiro,  não  podemos  ainda  estabelecer  essa  relação,  muito 
 provavelmente  por  conta  da  prevalência  do  modelo  tradicional  de  divisão  do  trabalho.  Esse  modelo  consiste  na  atribuição  quase  que 
 exclusiva  das  mulheres  às  funções  de  cuidadoras  e  aos  homens  às  funções  de  provedores,  predominante  no  país,  mas,  o  qual  parece 
 caminhar  para  uma  superação  lenta  desse  modelo  em  direção  ao  modelo  de  conciliação,  quando  as  mulheres  passam  a  equilibrar  suas 
 atividades  dentro  do  lar  com  suas  atividades  fora  do  lar  —  a  partir  da  maior  inserção  laboral  feminina  no  mercado  (HIRATA,  2015  apud 
 PASSOS;  GUEDES,  2018,  p.80).  Já  o  modelo  de  parceria  ,  onde  homens  e  mulheres  se  dividem  igualmente  nas  atividades  associadas  aos 
 cuidados  e  tarefas  domésticas,  não  representa  uma  realidade  no  âmbito  nacional,  assim  como  o  modelo  de  delegação  ,  quando  mulheres 
 contratam  o  serviço  de  outras  mulheres  para  assumir  suas  tarefas  do  lar,  configura  uma  realidade  somente  daquelas  pertencentes  às 
 classes  mais  favorecidas  financeiramente  (HIRATA,  2015  apud  PASSOS;  GUEDES,  2018,  p.80).  Mas,  ao  contrário  do  que  se  observa  no 
 Brasil,  as  sociedades  nórdicas  parecem  avançar  mais  em  direção  ao  modelo  de  parceria,  principalmente  quando  se  analisa  o  impacto  do 
 estabelecimento  de  cotas  do  pai  nas  licenças  parentais.  Por  exemplo,  em  1993,  quando  a  Noruega  definiu  um  tempo  específico  da  licença 
 parental  ao  pai  sem  a  possibilidade  de  ser  transferível  à  mãe,  recebeu  uma  maior  adesão  dos  homens  ao  benefício  (ROSTGAARD, 
 2014). 

 Porém,  diferentemente  do  que  se  supõe  em  relação  às  consequências  econômicas  das  políticas  públicas  favoráveis  às  famílias,  a 
 depender  da  estrutura  social  e  comportamento  individual  da  população  do  país,  essas  políticas  também  podem  apresentar  prejuízos  à 
 participação  econômica  das  mulheres.  Na  região  nórdica,  a  políticas  de  cuidado  infantil  e  licenças  têm  gerado  “efeitos  bumerangue 
 negativos”  (GUPTA  et  al.,  2006,  p.3)  por  conta  das  mulheres  ainda  se  encarregam  de  tirar  a  maior  parte  da  licença  parental,  isso  porque 
 as  mães  costumam  ter  rendimentos  menores  do  que  os  pais  e,  somado  com  a  falta  de  cobertura  integral  das  licenças,  faz  com  que  elas 
 sejam  mais  frequentemente  conduzidas  a  tirar  a  maior  parte  do  período  de  afastamento  (GUPTA  et  al.,  2006).  De  fato,  na  média  dos 
 quatro  países  nórdicos,  os  dados  das  14  edições  do  GGGR  apontam  essa  disparidade  salarial  e  de  renda  entre  os  gêneros.  Além  disso,  o 
 longo  tempo  ausente  do  trabalho  por  conta  da  licença  maternidade  extensa  provoca  “interrupções  na  carreira  e,  portanto,  uma  redução  da 
 oferta  de  trabalho”  (GUPTA  et  al.,  2006,  p.13)  —  embora  Rønsen  e  Sundström  (1996,  2002  apud  GUPTA  et  al.,  2006,  p.14)  constatem 
 que  o  retorno  das  mulheres  ao  mercado  de  trabalho  após  o  parto  é  maior  quanto  gozam  do  direito  à  licença  maternidade  —  e  a  falta 
 adesão  do  pai  à  licença  parental,  mesmo  com  a  cotas  paternas,  envolve  o  fato  do  tempo  de  usufruto  do  benefício  ser  pequeno  ao 
 comparar  com  o  tempo  que  as  mães  tiram.  Conclui-se  que,  os  países  nórdicos  ainda  precisam  avançar  em  uma  distribuição  mais 
 equitativa  dos  períodos  de  licença  entre  homens  e  mulheres  e,  apesar  de  atender  em  regime  integral,  é  necessário  tornar  o  horário  de 
 atendimento das creches mais longo e flexível, em vista das jornadas de trabalho irregulares dos progenitores (GUPTA  et al.,  2006). 

 Por  fim,  é  interessante  acrescentar  no  presente  debate  que  o  reconhecimento  de  um  “excepcionalismo  nórdico”  na  paridade  de 
 gênero  faz  parte  de  uma  concepção  de  “marca-nação”.  Como  explica  Larsen  (2021),  os  avanços  progressistas  no  campo  da  defesa  dos 
 direitos  e  melhoria  de  vida  das  mulheres  configuram  um  elemento  central  na  definição  do  papel  e  no  status  internacional  dos  países 
 nórdicos  diante  das  demais  nações,  sendo  que  essas  imagens  surgiram  a  partir  das  percepções  estrangeiras  —  construídas  desde  o  final 
 do  século  XIX,  no  caso  da  Noruega,  e  a  partir  do  século  XX,  em  relação  aos  demais  países  da  região  —,  mas,  posteriormente,  essas 
 imagens  foram  ressignificadas  e  atualmente  são  apropriadas  pelos  próprios  países  nórdicos.  Já  os  índices  globais,  tal  como  o  GGGR, 
 “ajudam  a  garantir  atenção  e  influência,  elevar  status  e  autoridade  moral  e,  no  processo,  criar  novas  hierarquias  sociais  e  simbólicas, 
 vencedores  e  perdedores  globais”  (KIRKEBØ  e  LANGFORD,  2021,  p.192,  trad.  nossa).  De  toda  forma,  independente  desse  interesse 
 político  específico,  é  fato  que  os  países  nórdicos,  conforme  Gupta  et  al.  (2006,  p.2,  trad.  nossa),  “conseguiram  manter  uma  alta  taxa  de 
 participação  feminina  na  força  de  trabalho  sem  reduzir  a  fecundidade  a  níveis  baixos”  devido  a  ampliação  dos  serviços  públicos  de 
 cuidado infantil. Realidade que pudemos constatar a partir dos dados do GGGR. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com  base  nas  discussões  levantadas,  constatou-se  que  a  maior  participação  das  mulheres  na  força  de  trabalho  e  melhoria  na 
 paridade  de  gênero  no  campo  do  trabalho  produtivo  depende  de  políticas  públicas  que  permitam  equilibrar  a  vida  familiar  e  o  trabalho 
 fora  do  lar  a  partir  da  socialização  pública  das  tarefas  de  cuidados  domésticos,  também  chamada  de  “desfamiliarização”  da  provisão  de 
 cuidados  pelo  Estado.  Afinal,  especialmente  no  Brasil,  a  necessidade  de  cuidar  de  filhos  muito  pequenos  costuma  afastar  as  brasileiras 
 do  mercado  de  trabalho  remunerado  e  formal.  De  modo  geral,  as  políticas  de  cuidado  infantil  parentais  e  não  parentais  nos  países 
 nórdicos  têm  justificativa  de  ordem  demográfica  e  econômica,  enquanto  que,  no  Brasil,  servem  para  permitir  que  as  mulheres  trabalhem 
 fora  de  casa  com  a  justificativa  de  complementar  a  renda  familiar,  já  que  as  brasileiras  ainda  são  colocada  em  uma  posição  marginal  no 
 mercado de trabalho nacional, sinalizada através dos baixos salários e o lento avanço delas na força de trabalho produtivo formal. 

 As  “generosas”  políticas  parentais  (licenças)  e  não  parentais  (creches  e  pré-escolas)  dos  países  nórdicos  estudados  ainda  não  são 
 suficientes  para  garantir  a  total  paridade  de  gênero  no  mercado  de  trabalho,  em  certos  casos,  essas  políticas  tendem  a  reforçar  padrões  de 
 comportamento  social  machistas  e  sexistas,  como  quando  as  cotas  do  pai  nas  licenças  são  menos  atrativas  do  que  as  cotas  da  mãe  por 
 uma  disparidade  salarial  entre  os  sexos  ou  o  fato  das  creches  não  atendem  em  horários  mais  condizentes  com  a  rotina  dos  pais,  sendo  que 
 neste  caso,  provavelmente,  dependerá  das  mães  encerrarem  o  expediente  mais  cedo  no  trabalho  para  buscar  os  filhos  nesses 
 estabelecimentos  educativos.  Ainda  assim,  o  padrão  geral  das  políticas  de  cuidado  infantil  nórdicas  alcançam  uma  maior  distribuição 
 equitativa  do  trabalho  reprodutivo  entre  homens  e  mulheres  do  que  as  políticas  observadas  no  Brasil,  que  mesmo  tendo  uma  licença 
 maternidade  extensa  e  100%  remunerada  em  relação  ao  salário,  pode  ser  caracterizada  como  uma  política  de  assistência  infantil 
 subsidiada  em  casa  de  total  responsabilidade  da  mãe,  fora  o  fato  do  país  insistir  em  não  prever  uma  licença  parental  digna  e  adequada  às 
 necessidades  de  cuidado  que  as  crianças  recém-nascida  e/ou  adotadas  precisam,  enquanto  que  o  direito  a  creche  é  conhecido  pela  sua 
 cobertura nacional extremamente limitada e operar em um curto período de atendimento, que não atende as demandas das brasileiras. 

 Como  o  Brasil  ainda  se  encontra  na  fase  de  conciliação  do  trabalho  remunerado  e  não  remunerado  das  mulheres,  a  proposta  de 
 combate  à  desigualdade  de  gênero  no  mercado  de  trabalho  se  estrutura  mais  na  linha  de  oferecer  contraprestações  previdenciárias  e/ou 
 auxílios  financeiros  às  mulheres  cuidadoras  para  reduzir  as  consequências  econômicas  ao  serem  majoritariamente  solicitadas  a  prover 
 cuidados  aos  seus  filhos  ao  longo  da  vida,  além  de  serem  responsáveis  por  cuidar  de  outros  familiares  com  dependência  temporária, 
 ocasional  ou  permanente.  Por  outro  lado,  para  evitar  que  essas  contraprestações  acabem  reforçando  a  presença  das  brasileiras  no 
 ambiente  doméstico,  é  necessário  prover  extensas  políticas  de  licença  parental  e  creches  em  tempo  integral  para  permitir  que  elas  se 
 insiram,  mantenham  e  retornem  ao  mercado  de  trabalho  mais  facilmente.  Ao  mesmo  tempo,  essas  políticas  de  cuidado  parental  e  não 
 parental  no  Brasil  precisam  ser  integradas  a  políticas  de  combate  ao  desemprego  feminino  e  à  informalidade,  pois,  sabe-se  que  as 
 licenças parentais estão associadas a um vínculo prévio com o mercado de trabalho formal. 
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