Thiago Queiroz
Criador do site Paizinho Vírgula,
escritor, palestrante, youtuber, host
do podcast Tricô de Pais, colunista e
embaixador da Revista Pais&Filhos.
Thiago Queiroz atua de diversas maneiras na
educação parental, tanto nas mídias online,
quanto presencialmente em palestras e
grupos de apoio.
Thiago é certificado como líder pela
organização Attachment Parenting International,
e criador do primeiro grupo de apoio oficial no
Brasil, a API Rio. Também é certificado como
educador parental para a disciplina positiva,
pela Positive Discipline Association.

Pai não ajuda, pai cria.
Hoje em dia, cada vez mais fala-se sobre a importância do pai nos cuidados dos filhos. Isso é uma bandeira importante, e sempre devemos trazer a discussão sobre a paternidade ativa à tona. Porém, discutir
apenas sobre paternidade não é o suficiente, porque
é importante que o pai esteja inserido em todas as
outras discussões que envolvam o cuidado dos seus
filhos, e isso está além da troca de fraldas.

O pai precisa também estar nas discussões
sobre educação dos filhos, sobre as formas
de disciplinar, resolução de conflitos entre
irmãos, para nomear alguns tópicos. E isso
porque é preciso naturalizar a participação
do pai de forma ativa em todos os aspectos
da vida dos filhos.
E para além disso, é importante falarmos sobre
esse pai que está se redescobrindo como um
novo homem. Esses pais também exploram
uma gama de novos sentimentos quando se
envolvem na paternidade ativa, precisam falar
sobre os seus sentimentos e desabafar com
outros pais. Só assim conseguiremos mudar o
status quo de que o pai só ajuda, porque o pai,
na verdade, cria.
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Youtube
No canal do YouTube, Thiago consegue se
aproximar muito do público, onde trata de
temas como criação com apego, disciplina positiva e paternidade, com uma abordagem leve e bem humorada.
O destaque deste canal está no grande
engajamento do seu público, que participa com depoimentos poderosos nos comentários, além de trazerem dúvidas e
sugestões de temas, para mais vídeos sobre o assunto.
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Podcast
O podcast Tricô de Pais conta com o Thiago e mais
três pais (Thiago Berto, Victor Ourives e Bruno
Villas Boas) que conversam sobre diversos temas
da paternidade, de uma maneira muito divertida e
informativa.
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Portal
Tudo começou com um blog. Thiago começou a escrever textos sobre paternidade, onde relatava suas experiências como
pai que buscava uma vivência mais afetiva
e mais conectada com os seus filhos.
Com o tempo, Thiago também começou
a escrever muitos textos sobre disciplina
positiva e criação com apego, oferecendo
recursos a outros pais e mães que desejam
criar seus filhos de uma maneira mais afetiva, respeitosa e empática.
Hoje, o blog se tornou o mais influente
portal sobre parternidade do Brasil, reunindo também textos escritos por outros
pais colaboradores, que têm espaço para
escrever sobre suas próprias experiências
da paternidade, representando outras vivências poderosas e transformadoras.
Além disso, o site também agrega os vídeos do youtube, postados semanalmente, e
a rede de podcasts Paizinho Vírgula, que já
soma 100mil donwloads mensais.

30mil pageviews/mês

www.paizinhovirgula.com
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