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A IMPORTÂNCIA DO PAI, SEGUNDO A CIÊNCIA 
 “Em 1960, apenas 10% das crianças eram criadas sem pai em casa. Hoje são 40%. Há 
muitas razões atrás dessa séria realidade. Aquele caso clichê do homem que abandona a 
mulher e nunca mais retorna certamente ainda vem à tona. Mas, algumas vezes, isso se deve 
ao pedido judicial da ex-esposa pela custódia plena de seus filhos, e um empático tribunal da 
família concede esse pedido, injustamente, 80% das vezes. Parece que mais e mais pessoas 
sentem que pais são opcionais e que mães solteiras podem se virar sozinhas criando seus 
filhos. No entanto, estudo após estudo empiricamente demonstra que pais têm um papel 
extremamente importante no desenvolvimento do bem-estar e sucesso de uma criança, como 
segue: 

 “Crianças com pai têm menos chance de viver na pobreza. As estatísticas sugerem 
que crianças de casas com pais ausentes têm mais chances de serem pobres. De acordo com o 
Centro de Censeamento do EUA, 44% das crianças que vivem em famílias de mães solteiras 
estavam vivendo na pobreza. Crianças com pais se desempenham melhor na escola. Um 
estudo de 2001 feito pelo Departamento  de Educação (EUA) mostrou que estudantes os quais 
tinham pai altamente envolvido na escola tinham 43% mais chance de tirar 10. Crianças sem 
um pai são mais suscetíveis a cumprir pena na cadeia. O Departamento de Justiça (EUA) 
pesquisou 7000 detentos no ano de 2002 e descobriu que 39%  deles proviam de uma família 
de mãe solteira antes de irem para a prisão. Crianças com pai são menos suscetíveis de 
abusarem no álcool e drogas. Estudo feito pelo ‘Jornal da Família e Casamento’ (EUA) mostrou 
que há significativamente maior uso de drogas e álcool entre crianças em famílias sem um pai. 
Crianças sem o pai são mais suscetíveis a serem sexualmente ativas na adolescência. Estudo 
que sondou adolescentes dos EUA e Nova Zelândia demonstrou que crianças com pais 
ausentes eram duas vezes mais suscetíveis de iniciarem precocemente sua vida sexual e sete 
vezes mais suscetíveis de gravidez na adolescência. Crianças com pais tornam-se mais 
baderneiras, brincalhonas. Estudos multiculturais descobriram que algo que os pais ao redor 
do mundo têm em comum é que eles fazem mais badernas (brincam) com seus filhos do que 
as mães. E mais, resumindo: Crianças sem o pai têm mais chance de ficarem obesas. Crianças 
com o pai são mais suscetíveis a ter um maior vocabulário. Crianças com pais são mais 
encorajadas a correr riscos saudáveis. Crianças com pais ganham muitos benefícios 
adicionais na saúde e felicidade. 

 “Pode ser que se pense que o pai não tem tanta importância na vida dos filhos. Esse 
estudo espera que se comece a pensar o contrário. Então concentre-se em se tornar o melhor 
pai que coseguir ser. Se você é uma mãe solteira, não por opção, esse estudo pode parecer 
desanimador. Ao contrário, deixe que seja encorajador e garanta que seus filhos sejam 
influenciados por mentores masculinos, tios, irmãos, líderes de escoteiros, etc.” (Brett and 
Kate Mckay. The Importance of Fathers – According to Science – Art of Manliness,June 2015) 
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