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Aprendendo a ser

pAi
Diferentes órgãos municipais, 

universidades e ONGs da cidade  
do Rio de Janeiro constroem, 

juntos, estratégias que valorizam  
e abrem novas perspectivas para 

o exercício da paternidade.
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Considero de 
e x t r e m a  i m -
portância tra-
balhar o tema 
da valorização 
da paternidade 
dentro de uma 
Macrofunção da 
Prefeitura. Essa 
iniciativa quebra 

a cultura do homem como espectador e 
integra o casal, construindo sua unidade 
em torno dos desafios que enfrentam, 
muito melhor, juntos. Coloca nos seus 
devidos termos a divisão do trabalho 
entre os dois, tornando-a muito mais 
horizontal e recíproca.

Cesar Maia, prefeito da cidade  
do Rio de Janeiro

vale a pena!
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A paternidade 
afet iva  tem 
um impacto 

importante no de-
senvolvimento físico, 
emocional e social 
dos filhos, trazendo 
benefícios para toda 
a sociedade.  Por este 
motivo, a Prefeitura 
criou, em 2002, o Mo-
vimento pela Valori-
zação da Paternidade, 
através de um grupo 
de trabalho que con-
grega diferentes órgãos 
municipais – Saúde, 

Educação, MultiRio, Comunicação, Esportes 
e Lazer, Assistência Social, Cultura, Prevenção 
à Dependência Química, Rio Mulher e Publi-
cidade - universidades, ONGs  e voluntários. 
Este grupo, que compõe a Macrofunção Vida, 
vem implementando iniciativas para ampliar 
a participação dos homens nos cuidados 
com a saúde e a educação das crianças e 
adolescentes.

O desafio tem sido grande. A delicadeza 
do tema exige uma abordagem cuidadosa, 
que respeite a pluralidade de modos de 

Circulando
idéias e intenções 
“As meninas brincam de serem mães, delicadas e amorosas.  
Os meninos brincam de serem homens fortes e competitivos.  
Só um pai delicado e amoroso pode reverter esta história cruel  
e perversa com os meninos, futuros pais”.
José Inácio Parente

organização das famílias. Além disso, incluir 
os homens nas diferentes instituições implica 
numa revisão de histórias de vida, valores, 
saberes e práticas de profissionais e clientes. 
Todo este investimento, no entanto, tem 
valido a pena. Tem sido gratificante observar 
a satisfação dos pais por verem seu esforço 
reconhecido e constatar as importantes 
repercussões que a paternidade afetiva traz 
para as relações de gênero e para a saúde 
dos próprios homens.

A presente publicação apresenta expe-
riências de valorização da paternidade de 
algumas das instituições que aderiram a 
esta causa. Com coragem, sensibilidade e 
criatividade, apostaram na possibilidade de 
mudança e construíram estratégias para va-
lorizar os homens e envolver os pais, a partir 
das oportunidades do dia-a-dia, mostrando 
que, através dos nossos serviços, podemos 
construir uma sociedade mais saudável, justa, 
solidária e comprometida com a valorização 
da vida. 

Viviane Manso Castello Branco
Assessora de Promoção da Saúde da SMS

e Coordenadora da Macrofunção Vida 
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FOTO: Viviane, quando bebê, no colo do 
pai, uma de suas fontes de inspiração para o 
trabalho pela valorização da paternidade.

Foto: Marlene Costa Reis
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Macrofunção

Ampliar o debate sobre paternidade 
e implantar políticas públicas que 
fortaleçam vínculos entre pais e 
filhos são compromissos assumidos 
pela Macrofunção Vida, grupo de 
trabalho que envolve diferentes 
secretarias municipais, universidades 
e ONGs do Rio de Janeiro.

potencialidades. Não é possível que 
o pai leve seu filho ao pediatra e seja 
tratado como incapaz de responder pela 
criança e seus cuidados”, alerta Magdala 
A. Silva, diretora da Escola de Serviço 
Social da UFRJ, que também integra o 
grupo de trabalho. Para ela, a co-respon-
sabilidade masculina deve ser exaltada 
e o homem sensibilizado para que se 
sinta à vontade em um contexto que 
até pouco tempo não era considerado 
seu, como discussões sobre sexualidade 
e fecundidade, planejamento familiar, 
consultas pediátricas e a creche ou es-
cola do filho. “É necessário implantar nos 
serviços e instituições medidas positivas 
para criar espaços reais onde o homem 
possa se inserir e estruturar uma nova 
vida em família”, diz.

Da teoria à prática
As reuniões mensais que a Macro-

função promove têm contribuído para 
inserir o tema paternidade em diversas 
áreas de atuação e na formulação de 
políticas públicas voltadas para as ques-
tões dos homens. “Estamos construindo 
coletivamente um projeto para a socie-
dade”, revela Viviane Castello Branco, 
Assessora de Promoção da Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde e coor-
denadora da Macrofunção Vida. Ela se 
entusiasma com as oportunidades que 
a Macrofunção oferece: “É um grande 
celeiro de idéias. A troca de ferramentas, 
de saberes e de recursos entre governo 
e sociedade potencializa o trabalho”. 

Em 2004, foi criado, por decreto ofi-
cial, o Mês de Valorização da Paternida-
de, que ampliou o alcance da Semana 

da Paternidade, criada dois anos antes. 
Durante esse mês,  cada inst ituição 
mobiliza sua rede para a realização de 
atividades que estimulem a participa-
ção do pai, e há um intercâmbio entre 
os diversos atores. Ao longo dos anos, 
a Macrofunção Vida tem conquistado 
novos espaços e uma mudança insti-
tucional em relação à paternidade já é 
notada. “O nosso maior ganho é exerci-
tar concretamente a intersetorialidade”, 
comemora Viviane.

Conquistas na sociedade
Investir no potencial afetivo e cuida-

dor do homem extrapola a questão da 
paternidade, repercute no cuidado que 
ele tem consigo, com a companheira e 
com a sociedade em geral. “Trabalhar a 
paternidade ajuda a instaurar uma cultu-
ra do cuidado de si e do outro”, destaca 
Marcos Nascimento, do Instituto Pro-
mundo, ONG parceira da Macrofunção 
Vida. Uma das estratégias desse trabalho 
é lutar pela ampliação da licença pater-
nidade, como explica Marcos: “Isso seria 
muito interessante para que o homem 
possa vivenciar emoções para as quais 
ele nunca foi preparado”. 

Esqueça antigos modelos. Pai pro-
vedor e mãe cuidadora é coisa 
do passado. Homens e mulheres 

do século XXI subverteram os papéis. 
Mas, se o mercado de trabalho já é 
encarado sem dramas pela mulher, o 
homem ainda é principiante na arte 
de cuidar. “Tornar-se pai muitas vezes 
é vivido como um grande susto”, diz a 
psicóloga Maria Luiza Carvalho, da Ma-
ternidade Escola da UFRJ, que, com o 
apoio da Macrofunção Vida, já organizou 
três fóruns de debate sobre paternidade 
na universidade. 

Segundo ela, a capacidade masculina 
de cuidar e formar vínculos ainda não 
é favorecida em nossa sociedade: “A 
maioria das instituições sociais afasta 
os homens da educação e dos cuidados 
com os filhos”, comenta.

Cuidar se aprende cuidando
Proporcionar espaços para que o 

homem possa aprender a ser pai é um 
dos objetivos da Macrofunção Vida, 
que vê as unidades de saúde, escolas e 
creches como locais privilegiados para 
isso. “Precisamos encorajar o homem 
para o ato de cuidar, reforçando suas 

vidaUsina de idéias  
e realizações com foco  
na paternidade
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Todo dia 

Gestação, amamentação, vacinas, consultas 
e internação. Cada um desses eventos da vida 
de uma criança é uma oportunidade para 
fortalecer os vínculos entre pais e filhos

No Centro Municipal de Saúde Harvey 
Ribeiro de Souza Filho, no Recreio, as 
campanhas de imunização têm sido 

o melhor momento para promover o vínculo 
entre pai, filho e saúde. “As campanhas são 
aos sábados, o que facilita a vinda do pai 
que trabalha”, diz Mônica Chor, pediatra do 
CMS. “Nesses dias, a presença masculina é 
maciça e a gente procura valorizar ao máxi-
mo a participação deles”. Além de tirar fotos 
para o mural da unidade, a equipe criou um 
adesivo com a frase Que bom, pai, que você 
veio, para ser colado na camisa do pai no dia 
da vacinação. “Eu digo para colar do lado do 
coração do papai, do vovô ou do padrasto, 
se for o caso”, conta Carmem Lúcia Pessoa, 
também pediatra.

A campanha de vacinação, segundo Mô-
nica Chor, funciona como porta de entrada 

para os serviços oferecidos pela unidade, 
uma oportunidade para o homem, e tam-
bém a mulher, conhecer o espaço e obter 
informações sobre os demais atendimentos. 
“Outra experiência interessante foi a de filhos 
trazendo seus pais para vacinar durante as 
campanhas de vacinação para idosos ou para 
adultos, como a da rubéola”, revela Mônica.

É importante estimular 
o exercício do cuidado 

no homem
Os grupos de puericultura, as consultas 

de pré-natal e o ambulatório de pediatria 
são outras portas de entrada para os pais no 
CMS, ainda que a participação seja menor. O 
horário de atendimento (dias úteis, de 7 às 
17h) e o espaço físico reduzido da unidade são 
apontados como os maiores problemas, mas 
o empenho da equipe em acolher o homem 

que chega pode fazer a diferença. “Quanto 
mais estimulados e valorizados, mais os pais 
gostam de vir. Nós fazemos questão de que 
ele entre para a consulta, escute o coração 
do bebê, conheça seu direito de estar na 
sala de parto, de visitar seu filho a qualquer 
hora. Culturalmente o homem se sente alijado 
deste processo, mas nós estamos abrindo 
espaços para uma mudança e os pais estão 
mais abertos para isso também. Quando eles 
se sentem incluídos na unidade, passam até 
a se cuidar melhor”, observa Mônica.

Para Taís Santos, assistente social do 
CMS, a presença do pai durante a consulta 
da criança traz ainda outra vantagem: duas 
pessoas podem entender melhor a prescrição, 
têm mais chances de esclarecer dúvidas. “É 
muito bom quando eles fazem perguntas e 
se interessam. É preciso valorizar o papel do 
pai como cuidador”, destaca ela.

pesquisa 
revela que pai 
e bebê têm 
convívio diário

Confira no quadro ao lado o resultado 
de pesquisa realizada durante a Campanha 
de Vacinação de junho de 2005 em 27 
unidades de saúde do município do Rio 
de Janeiro, com 5.086 acompanhantes de 
bebês de até seis meses de idade.

Freqüência de convívio  
entre pai e filho  

Diariamente 84 %

Pelo menos 1 vez semana 5,8 % 

Pelo menos 1 vez 
a cada 15 dias 

Pelo menos 1 vez por mês 1,75 %

 Raramente 2,15 %

Nunca 4,6 %

1,7 %

pAié dia de 

Fabiano, 26 anos, acompanha a filha, 
internada no Hospital Municipal Salles Neto.
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Mônica Chor, pediatra; Taís Boaventura, assistente social; Vinícius Oliveira, técnico de enfermagem, e 
Carmem Lúcia, pediatra, do CMS Harvey Ribeiro de Souza Filho.

Adesão dos funcionários
Para obter bons resultados em suas iniciati-

vas, a equipe não abre mão de muita conversa. 
As reuniões envolvem todos os funcionários, 
e as questões que surgem podem virar um 
fórum de discussão. “Temos uma gestão mui-
to co-participativa aqui. Nada é decidido de 
cima para baixo”, se orgulha Mônica. “Quando 
algo está difícil, a gente conversa, tenta ver 
por outro lado, tenta adequar. Trabalhamos 
muito a valorização do profissional e a inter-
disciplinaridade”.

Um bom exemplo de como funciona o 
trabalho da equipe é a forma como o tema da 
paternidade começou a ser desenvolvido pela 
unidade. “Em nossas reuniões, conversávamos 
sobre as questões O que é ser pai pra você? 
Como foi o seu pai? Como é você como pai? 
Trouxemos fotos de nossos pais e maridos e 
foi muito legal fazer todo mundo repensar”, 
conta Mônica.

Pai amigo da amamentação
O ótimo resultado alcançado pelo CMS 

no processo de valorização da amamentação 
também se deve ao envolvimento de todos 
os funcionários da unidade, a primeira a 
ganhar o título de Unidade Amiga da Ama-
mentação no município do Rio de Janeiro. 
Grande parte dos funcionários fez o curso 
de capacitação oferecido pela Secretaria de 
Saúde, onde é debatido, entre outros temas, 
a importância do acolhimento e do respeito 
às diferentes crenças e culturas. “É dessa forma 
que os vínculos entre o usuário e a unidade 

são fortalecidos”, acredita Mônica. “Incluir o 
tema paternidade nesse contexto é uma 
consequência. A gente acredita que isso é a 
promoção de saúde”, conclui.

Presença do pai ajuda 
na recuperação 

da criança internada
No Hospital Municipal Salles Neto, no Rio 
Comprido, a equipe de saúde tem buscado 
inserir o pai no tratamento da criança hospi-
talizada. O alojamento conjunto já é uma rea-
lidade desde 1992, quando foram concluídas 
as reformas do hospital. No princípio, a idéia 
era dar condições para a permanência da 
mãe, mas o pai (ou outro familiar), aos poucos, 
vai se tornando uma figura mais presente no 
hospital: de poucas horas por dia, o homem 
passou a ter direito a ficar o dia inteiro com 
seu filho. “É indiscutível que a criança acom-
panhada da mãe e do pai durante o período 
de internação tem uma recuperação mais 
rápida. Além disso, é importante que ambos 
possam dividir o cuidado dispensado com o 
filho internado e com os outros filhos”, ressalta 
Elsa Ferreira, assistente social.

reuniões com acompanhantes 
são freqüentes

Durante a internação da criança, a equipe 
busca atender as necessidades de sua família, 
que muitas vezes é extremamente pobre e 
marcada pela violência. Os acompanhantes 
são convidados a participar de vários tipos 
de grupos, coordenados por profissionais do 

SER pAi...

É inexplicável. Estou há 7 dias sem dormir 
e me sinto muito cansado, mas não con-
sigo fazer diferente. Ser pai é a coisa mais 
importante da minha vida.

André Borges, 35 anos, usuário do CMS 
Harvey Ribeiro de Souza Filho e pai de 
Manuela, 2 anos, e Enzo, 7 dias.

Passei a valorizar a 
relação com minha 
filha vendo a roti-
na aqui do hospital. 
Até aprendi a fazer 
shantala nela! Por 
mais que existam 
problemas, a criança 
se ilumina quando o 

pai está presente. Com certeza, sou um 
pai melhor do que o meu pai foi.

Valdinei Menezes, 36 anos, agente adminis-
trativo do Hospital Municipal Salles Neto e 
pai de Larissa, 5 anos.

Com gêmeos, o amor é duplo. Eu amo 
cuidar deles, trazê-los para vacinar e estar 
com a minha mulher. 

Rafael Cabral, 28 anos, usuário do CMS 
Harvey Ribeiro de Souza Filho e pai de Júlia 
e Bruno, 7 meses. 

O amor que tenho 
por meus filhos é 
espontâneo, aflora 
melhor. Adoro che-
gar em casa e ser 
recebido com festa 
e gosto de conver-
sar com eles para 
que se distanciem 

de confusão. Mas não sei direito o que 
falar numa consulta com o médico deles. 
Minha mulher é que sempre leva e não 
sei como mudar essa situação. 

Marcos Luiz Lourenço, 38 anos, segurança 
do CMS Harvey Ribeiro de Souza Filho e 
pai  de Marcos Luiz, 11 anos, e Maycon 
Luiz, 7 anos.
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serviço social, da psicologia, da nutrição e 
da odontologia, onde recebem orientações 
para uma vida mais saudável, conhecem as 
normas do hospital e tem a oportunidade 
de falar abertamente sobre suas questões 
pessoais. “Há ainda o grupo de recreação, 
onde pais e filhos brincam juntos, o grupo 
de shantala (massagem para bebês) e a 
visita da ONG Quero ler, que conta histó-
rias na enfermaria”, conta Nadima Zeidan, 
nutricionista.

Equipe busca em 
conjunto soluções para 

problemas sociais
Nos encontros semanais da equipe para 

a discussão de casos clínicos, a busca por 
soluções para problemas sociais e de con-
vivência no hospital acaba concentrando 
as atenções. A permanência dos pais é 
uma das questões debatidas, como informa 
Regina Silva Tavares, pediatra: “Todos somos 
a favor da presença da família da criança 
no hospital, mas nós temos que discutir 
como isso se dá dentro de uma unidade 
de saúde, que tem que ter regras. Atende-
mos uma população de alta complexidade 
social. Ocasionalmente surgem problemas 
em função do espaço reduzido e da longa 
permanência da criança e seus acompa-
nhantes no hospital”, relata.  

Equipe do Hospital Municipal Salles Neto: Regina Tavares, pediatra; Nadima Zeidan, nutricionista; Elza 
Ferreira, assistente social; Avani Martins, enfermeira; Anete Patitucci, chefe de enfermagem; Valdinei 
Menezes, agente administrativo; Francisco Jorge, biólogo; Tatiana Guedes, chefe de manutenção; 
Paula França, enfermeira; Mariana Leite e Aline Lopes, estagiárias de psicologia, e Wanderley Borges, 
diretor. Acompanhados das crianças internadas e seus pais, na sala de convivência do hospital.

Vale a pena in-
sistir na busca por 
estratégias viáveis 
para que, cada vez 
mais, a figura pa-
terna esteja presen-
te no acompanha-
mento da saúde da 

criança. Atualmente, 
sabemos o quanto é importante di-
vidir entre o pai e a mãe o cuidado 
com os filhos.

Regina Silva Tavares, pediatra do 
Hospital Municipal Salles Neto.

vale a pena!
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Vilas 

Um encontro marcado com o esporte, a convivência e a cidadania

Crianças, jovens, adultos e idosos estão 
tendo a oportunidade de ir além da 
simples prática de atividades físicas 

nos espaços das Vilas Olímpicas. Com o 
apoio da Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer (SMEL), elas se tornam ambientes 
cada vez mais integrados à comunidade e 
suas necessidades. No embalo do mês da 
valorização da paternidade, as Vilas aprovei-
taram para colocar o assunto em discussão. 
“Pautamos a paternidade como tema, mas 
a equipe interna de cada Vila determinou 
quais seriam as atividades”, explica Júlio 
César Camargo, psicopedagogo da SMEL. 

Para além da técnica
Para possibilitar uma maior riqueza nas 

trocas entre Vila Olímpica e comunidade, 
entre professor e aluno, a formação de 
grupos de estudos têm sido fundamental. 
“O Centro de Estudos é um encontro que 
pretende pensar a formação do aluno, mas 
também do professor, por isso o foco prin-

cipal é sensibilizar o profissional para que 
ele perceba melhor e valorize sua prática”, 
diz Julio César.

Na Vila Olímpica da Gamboa, o tema 
central de estudo, este ano, foi a respon-
sabilidade do professor no exercício de sua 
função. Cida Paranhos, assistente social da 
Vila, comenta: “Eles não podem ser só técni-
cos, precisam olhar os alunos nos olhos, dar 
um abraço. Homens têm essa dificuldade 
às vezes, mas têm que perder!”.

Conversa emocionada entre 
pais e filhos

Em agosto de 2007, o mês de valoriza-
ção da paternidade deu ibope na Maré. A 
equipe multidisciplinar da Vila Olímpica da 
comunidade intermediou um belo trabalho 
por lá. Algumas crianças que praticam ati-
vidades na Vila resolveram abrir um fórum 
de debate com os pais. Os pequenos não 
deram trégua. Corajosos, questionaram a 
respeito do amor dos pais, de suas lem-

branças e participação nos primeiros meses 
de vida de seus filhos, além de sua relação 
com a gravidez da mulher e com precon-
ceitos. A resposta dos pais não ficou atrás e 
emocionou: “Quando minha filha começou 
a andar, eu queria dar uma festa, correr 
com ela. Queria comemorar cada passinho”, 
disse Franciliano, ao ser perguntado sobre 
o primeiro ano da filha. 

Um vídeo produzido pelas próprias 
crianças, com a ajuda da equipe de psicó-
logos, assistentes sociais e a professora de 
teatro da Vila, documentou esse encontro 
emocionado entre pais e filhos. “O resultado 
final é lindo e muito valioso na vida de cada 
um – das crianças e, com toda certeza, dos 
pais que se dispuseram a conversar.”, diz 
Júlio César, psicopedagogo da SMEL.

O professor de jiu-jitsu Ralph Siqueira pretende dar a chance que ninguém dá a seus alunos de mudarem 

sua maneira de se interar no mundo

O professor de jiu-jitsu Ralph Siqueira e seu grupo de alunos da Vila Olimpica da Gamboa: “Aqui elas 
aprendem que é muito melhor brincar do que brigar!”

Olímpicas

vale a pena!
O melhor da 

vida é ser pai 
no momento 
certo. Fui irres-
ponsável com 
a mãe de meu 
primeiro filho 
e acabei tendo 
pouco contato 
com ele, mas 
estou tentando 
resgatar. Já com 

minha segunda filha, tenho uma 
relação muito mais próxima. Sou o 
primeiro educador da vida de meus 
filhos.

Rodrigo Marques, 25 anos, professor 
de dança de salão e capoeira da Vila 
Olímpica da Gamboa, pai de Renan, 
5 anos, e Raissa, 18 meses.



    

pai: de espectador a ator

A Casa de Parto David Capistrano, em 
Realengo, em nada lembra um hos-
pital. O cheiro é de casa, os móveis e 

as cores também. Nesse ambiente acolhedor, 
nascem os bebês de casais que optaram em 
ter seus filhos de uma forma mais natural. 
Inaugurada em 2004 e perto de comemorar 
a marca de mil partos (com uma média de 30 
nascimentos mensais), a Casa é uma iniciativa 
da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro, mas, acima de tudo, uma conquista 
de entidades que lutam por um parto mais 
humanizado.

“Na Casa, a gravidez não é um evento 
apenas da parturiente; procuramos envolver 
também o companheiro e familiares, ouvindo 
suas preocupações e seus medos”, explica a 
diretora da Casa, a enfermeira-obstetra Leila 
Azevedo. Desde o início da gestação até o 
período pós-parto, as mulheres e seus acompa-
nhantes participam de oficinas sobre gravidez, 

parto e cuidados com o recém-nascido, entre 
outras. “Na Casa há espaço para muita conversa 
e todas as decisões são tomadas em conjunto”, 
afirma Leila. “Estimular a presença do compa-
nheiro é positivo tanto para a mulher, quanto 
para o homem e a criança, pois fortalece os 
vínculos familiares”, constata.

Livre de velhos padrões
Auscultar o coração do bebê quando ele 

ainda está na barriga da mãe e cortar o cordão 
umbilical na hora do parto são momentos 
únicos na vida do pai. “Acreditamos que o 
pai valorize mais a criação do filho quando 
participa dessas ocasiões, pois passa a se sentir 
verdadeiramente inserido na vida do bebê” diz 
Leila. Na Casa de Parto, em 80% dos casos, é 
o homem quem corta o cordão umbilical do 
filho recém-nascido, num ato carregado de 
simbolismo. “Um elo emocionante é criado 
nesse momento”, alegra-se Leila.

Acompanhar todos os passos do nascimento do filho é direito do homem

Para estimular a cumplicidade entre os 
casais nessa fase tão especial de suas vidas, é 
preciso se libertar de velhos padrões.  Mas se 
o homem deve ser sensibilizado para atender 
às novas funções, as mulheres também preci-
sam acolher essas mudanças. “Muitas mulheres 
foram criadas no sentido de afastar o homem 
do lar. Ouvi várias dizerem que o companheiro 
não ia dar conta, que na hora do parto ia 
dar trabalho. É necessária uma mudança de 
mentalidade, uma mudança cultural, deixar 
florescer essa sensibilidade, esse poder de 
cuidar que todo homem tem!”, diz Leila. E isso 
vale para todos e todas, homens e mulheres, 
pais e mães, profissionais da saúde ou não.

Na maternidade Praça XV, 
o jovem pai também tem vez

O Programa de Atenção à Adolescente 
Grávida, da Maternidade Oswaldo Nazaré, na 
Praça XV, há anos vem desenvolvendo es-
tratégias para acolher não só a menina, mas 
também o rapaz que vai ser pai. Coordena-
dora do Programa, a psicóloga Maria Helena 
Pereira se orgulha de poder revelar alguns 
números, fruto de sua observação diária: 
“Oitenta por cento dos rapazes que chegam 
à Maternidade Praça XV, e têm seu primeiro 
contato com o Programa de Atenção à Ado-
lescente Grávida, estão assumindo a gravidez 
e acompanhando as adolescentes por todo 
o pré-natal”, comemora. Os jovens, além das 
consultas, participam do grupo de pais, onde 
se sentem livres para expressar suas dúvidas 
e medos relacionados à sexualidade, gravidez, 
parto, nascimento e amamentação.

A Lei n° 11.108, de 7 de abril de 2005, 
garante a toda parturiente, em qualquer 
hospital do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o direito a um acompanhante 
durante o período de trabalho de parto, 
parto e pós-parto.

Ana Carine e Jorge Silva, logo após o nascimento de seu segundo bebê na Casa de Parto. No colo do 
pai, o primeiro filho, Jonatan. À direita, Inaiá de Santana Mattos, enfermeira que assistiu o parto.

Lei garante o direito  
do pai na hora do parto
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Na hora do parto, a mulher só 
fica sozinha se quiser. Mesmo as 
que passaram toda a gestação 
longe do pai de seu filho, são 
incentivadas pela equipe de 
serviço social da Maternidade 
Fernando Magalhães a tentar 
uma re-aproximação. Afinal, como 
acredita a assistente social Márcia 
Soares, o contato com o pai traz 
benefícios para a criança e para 
a construção de uma relação de 
respeito entre um homem e uma 
mulher que têm um filho em 
comum. 

Como é a reação da mulher a essa 
proposta de aproximação?

Márcia: Quando a mulher chega sem o 
companheiro na maternidade, conversamos 
com ela, tentamos entender porque está 
sozinha, que relação tem com o pai de seu 
bebê, que tipo de apoio recebeu. Algumas 

Em busca do pai

não querem a ajuda da equipe, mas muitas 
têm vontade de modificar a situação e se 
sentem aliviadas em poder falar sobre o 
assunto. Estas passam a ver que podem va-
lorizar o homem como pai, ainda que não o 
valorizem como namorado ou marido.

Qual é o procedimento adotado?
Após essa conversa, com o consentimento 

da mãe, a equipe faz contato por telefone 
com o pai, coloca a situação, fala da impor-
tância da visita, da necessidade que a criança 
tem de ter um pai. Caso ele não acredite ser 
o pai, dizemos que ele pode pedir um teste 
de paternidade.

Como é a reação dos pais?
Alguns pais realmente não dão ouvidos, 

nem se deixam tocar pela conversa, mas 
muitos parecem que estavam aguardando 
algo acontecer para aproximá-los da situação. 
Estes vão até o hospital no período de visi-
tas, são acolhidos pela equipe e orientados 
a dialogar com a mãe para acordos sobre o 
registro da criança, as visitas, a relação que 
o pai vai ter com o filho e tudo o mais.

Que mudanças essa iniciativa tem 
proporcionado? 

Tentamos, nos momentos que precedem 
e sucedem o parto, dar as-
sistência a questões que o 
pré-natal não identificou ou 
solucionou, e a ausência do 
pai é uma delas. A presença 
do homem nesses momen-
tos é muito importante, sim-
boliza uma mudança e tem 
um efeito muito positivo na 
construção de uma nova 
relação que pai e mãe terão 
dali por diante. Pensamos no 
benefício deles e da criança, 
mas nosso papel é mediar. 
É preciso que o casal tenha 
total autonomia para tomar 
decisões.

Na Maternidade Fernando Magalhães, equipe tenta resgatar a relação 
entre pai, mãe e filho

Márcia Soares (de blusa preta) e Leila Regina Marques, do 
serviço social da Maternidade Fernando Magalhães.

A Shantala é massagem indiana feita 
no bebê, pela mãe, pai ou outro cuida-
dor. Além de acalmar as dores da cólica, 
dá à criança a sensação de segurança e 
harmonia, sendo um alívio para as an-
gústias. Em 2003, Cristina Barros, gerente 
de programas de terapias alternativas da 
Secretaria Municipal Saúde, capacitou 200 
servidores da saúde para a execução da 
Shantala. “Os hospitais e equipes de Saú-
de da Família que incluíram a prática de 
Shantala em suas atividades têm obtido 
excelente resultado, principalmente no 
quesito interação cuidador-bebê”, come-
mora Cristina Barros. 

No Programa de Agentes Comunitá-
rios de Vila Aliança, um grupo composto 
de pais e mães se reuniu para praticar a 
Shantala e outras atividades propostas 
pela Medicina Alternativa, como a ginásti-
ca e a auriculoterapia. O coordenador do 
grupo, o agente comunitário Kelson, con-
ta que durante as sessões os bebês riam 
ou dormiam relaxadamente. “Era muito 
bom ver o pai e a mãe tendo aquela 
interação com o filho”, diz ele. Atualmente 
o grupo não tem se reunido por falta de 
espaço, mas Kelson pretende recomeçar o 
trabalho em breve. “Os pais ficaram muito 
alegres de poder participar”, conta. 

Shantala: 
homens 
em ação 
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investindo no pai do 

Acreditando que a escola é o lugar ideal 
para o debate e a propagação de idéias, 
o Projeto de Extensão Meio Ambiente 

e Saúde, da Secretaria Municipal de Educação, 
oferece as ferramentas necessárias para que os 
professores da rede desenvolvam junto a seus 
alunos os Núcleos de Adolescentes Multiplica-
dores (NAM). O objetivo dos Núcleos, que hoje 
já estão em mais de 100 escolas do município, 
é fomentar a discussão de temas como saúde, 
sexualidade, meio ambiente, projetos de vida, 
cidadania e responsabilidade. 

Valéria Araújo, educadora e psicóloga 
da SME e integrante da Macrofunção Vida, 
conta que o tema paternidade é recorrente 
e de extrema importância: “Os Núcleos têm 
contribuído para uma maior reflexão sobre 
a paternidade, tanto da relação que o aluno 
tem com seu próprio pai, como no aspecto 
da responsabilidade que ele tem sobre seu 

A empresa MULTIRIO, da SME, oferece 
suporte aos educadores para a abordagem 
de temas variados em sala de aula, com 
produtos atualizados e complementares 
ao material didático. Os programas televisi-
vos Rio, a Cidade e Nós da Escola; a revista 
Nós da Escola e o portal da MULTIRIO são 
alguns deles.

A atuação da MULTIRIO junto à Ma-
crofunção Vida tem contribuído para que 
o debate sobre a valorização da paterni-
dade seja ampliado. Segundo Maria Lucia 
Corrêa Dias, da Assessoria de Integração, 
essa discussão é relevante e atual: “Pensar 
o papel do homem e da mulher de hoje 
é de grande importância, em especial, 
nos setores da sociedade que atuam de 
forma direta ou indireta na educação de 
crianças e jovens”. 

muLTirio
Canal aberto com  

o educador
futuro, fazendo com que o rapaz reflita sobre 
que pai ele deseja ser”.

Jovens debatem sobre paternidade
Em agosto deste ano, o Núcleo de Ado-

lescentes Multiplicadores da Escola Municipal 
Rostham Pedro de Farias organizou murais 
e debates, além de uma peça teatral sobre 
a paternidade. A coordenadora do Núcleo, 
Adriana Bastos Viana, relata que, durante o 
planejamento das atividades, os jovens discuti-
ram diversas possibilidades da questão. “Ficou 
evidente a ânsia destes meninos e meninas 
em ter um pai mais presente e carinhoso em 
suas vidas”, diz ela. 

Já John Douglas, 14 anos, da oitava série, 
acha que homem e mulher têm direitos e 
deveres iguais na hora de educar uma criança: 
“Não tem essa de que lugar de homem é fora 
de casa. Isso é machismo!”

Iniciativas da Secretaria 
Municipal de Educação 
contribuem para a formação 
de um novo conceito de 
cuidado, que inclui o homem.

“Participar da Macro-
função Vida ajuda a 
refletir sobre novos 
aspectos da paternida-
de e incentiva os pro-
fissionais de educação 
a criar estratégias que 
fortaleçam laços entre 
pais, filhos e filhas”. 

Valéria Araújo, da Secretaria 
Municipal de Educação e integrante 
da Macrofunção Vida.

vale a pena!

Adriana Bastos Viana (loura, no centro), coordenadora do Núcleo de Adolescentes Multiplicadores da 
Escola Municipal Rostham Pedro de Farias, com seus alunos. John Douglas (o mais alto, à esquerda) diz: 
“Homem e mulher têm direitos e deveres iguais na hora de educar uma criança”.

futuro
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A Creche Institucional Paulo Niemeyer, para 
filhos de 0 a 4 anos dos funcionários da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, desde 2006 inclui homens em 
seu quadro de recreadores. Hoje já são cinco, em 
um total de quarenta profissionais. Os rapazes, 
de idades variadas, são universitários dos cursos 
de educação física e educação artística, além de 
dois pedagogos. 

A diretora da creche, Rosângela Almeida de 
Oliveira, lembra dos embates que travou quan-
do o primeiro educador do sexo masculino foi 
contratado: “Houve um estranhamento por parte 
de algumas famílias. Elas não aceitavam que um 
homem fosse capaz de dar banho, trocar fraldas, 
pentear e dar comida às crianças. Os pais se 
perguntavam como um outro homem poderia 
fazer algo que eles próprios nunca fizeram”. 

Rosângela conta que, apesar de uma das 
mães ter retirado seu filho da creche, novos 
recreadores homens foram contratados. “Foi um 
processo difícil, mas positivo”, acredita. “A vinda 
desses educadores trouxe à tona questões de 
foro íntimo, como casos de mães que sofreram 
abuso sexual, e talvez tenha ajudado os pais a 
refletirem sobre suas próprias posições”, diz.

Pais e filhos aprovam a novidade
Maria Elisabete Pereira Dias, funcionária da 

Prefeitura e com uma filha na creche, admite que 
levou um choque ao ser informada pela direção 
sobre a contratação de um homem como re-

creador: “A princípio foi preconceito meu, eu sei. 
Fiquei preocupada com a competência daquele 
homem. Mas o carinho da minha filha com ele, 
e dele com minha filha, me convenceram que a 
escolha foi acertada. Além disso, muitas crianças 
não têm a figura masculina dentro de casa, e 
essa é uma referência importante”.

Pais de outra criança na creche, Ricardo e 
Rosângela Gomes contam que tiveram muito 
receio no começo, mas aprovaram a contrata-
ção dos rapazes ao perceber que a seleção dos 
profissionais foi muito boa. “Minha filha adorou 
a novidade, sempre fala das brincadeiras”, diz 
a mãe. 

Novo modelo de homem
“O Brasil mudou e o homem deve acom-

panhar essas mudanças”, acredita Rodrigo de 
Brito Santos, de 24 anos, recreador da creche 
da Prefeitura. Graduado na escola de Forma-
ção de Professores e Pedagogia, ele afirma 
que escolheu a profissão por vocação e se 
vê contribuindo para que as crianças possam 
enxergar novas possibilidades de ser homem, 
um homem que educa e cuida. E mais: “Acre-
dito que minha presença pode fazer com 
que muitos pais repensem sua relação com 
os filhos”.  Rodrigo tem certeza de que será 
um pai melhor, livre de preconceitos, quando 
este momento chegar. “Um pai pode e deve 
cuidar de seus filhos, ser afetivo, trocar fraldas, 
dar banho”, diz ele.  

Na educação 
infantil, cresce 
a participação 
dos homens

A diretora do departamento de 
Educação Infantil da SME, Vera Lúcia 
Lucas, conta que uma das estratégias 
para aproximar o pai da educação é a 
promoção, no mês de agosto, do Con-
gresso de Responsáveis. “Nesse evento, 
cuja presença masculina já chega a 
30%, organizamos palestras, oficinas, 
apresentações culturais e brincadeiras. 
Sempre tratamos da importância da 
responsabilidade compartilhada, pai e 
mãe em igualdade de importância na 
criação e educação dos filhos”, diz ela. 
Outra atividade que repercute positiva-
mente são os encontros aos sábados, 
que os pais freqüentam cada vez mais: 
“Hoje, o pai está mais próximo do filho!”, 
comemora Vera Lúcia.

Rompendo padrões

Rodrigo de Brito Santos é recreador da Creche Paulo Niemeyer, da Prefeitura.

“Os recreadores 
do sexo masculino 
deram um tom di-
ferente à creche. 
Aos poucos,  as 
famílias e os ou-
tros funcionários 
passaram a admi-
rar a atuação e o 

comprometimento destes profissionais. 
Valeu a pena ousar!”  

Rosângela Almeida de Oliveira,  
diretora da Creche Paulo Niemeyer.

vale a pena!

Creche da prefeitura aposta no potencial do homem educador



SUBSECRETARIA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 
ASSESSORIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

ASSESSoriA DE Promoção 
DA SAúDE DA SmS-rJ

www.saude.rio.rj.gov.br/paternidade
Além de textos de reflexão e sugestões de 
atividades, nesse site da SMS você encontra 
materiais de apoio como o boletim Ambiente 
em Rede, da SME.

EmPrESA muNiCiPAL DE 
muLTimEioS – muLTirio

www.multirio.rj.gov.br Buscar “Paternidade”
A MultiRio produz e disponibiliza no site diversos 
artigos, publicações e vídeos, cujo tema central 
é a paternidade e os novos modelos de família. 
Para mais informações sobre o acesso a esse 
material, entre em contato com a Ouvidoria da 
MultiRio pelo telefone 2528-8282. 
Algumas sugestões de programas que abordam 
o assunto: 

• Série Abrindo o Verbo - Programas: Pai ado-
lescente, mãe adolescente; Novas Famílias.
• Série Fóruns de Pais - Programas: O pai e 
a transmissão da cultura; Pais adolescentes; 
Morando com o pai.
• Série Arquibancada - Programa: Pai, um 
herói?
• Série Rio, a Cidade - Programas: História da 
paternidade através das gerações; Novo homem 
do século XXI; 0 que é ser pai na adolescência?; 
Inclusão do homem nos cuidados com os filhos 
e Valorização da paternidade (vários).
E as Campanhas sobre Valorização da Paterni-
dade e sobre o Dia dos Pais

iNSTiTuTo PromuNDo

www.promundo.org.br / Telefone: 2544-1114
A ONG busca o engajamento dos jovens e dos 
homens pela eqüidade de gênero, questio-
nando padrões tradicionais de masculinidade 
e desenvolvendo metodologias para trabalhar 
estes temas. Algumas sugestões de materiais 
produzidos pela ONG:
• Homens Jovens e Saúde: auxilia profissionais 
de saúde a adequar suas ações de assistência 
ao público jovem masculino. 
• Programa H: o projeto centraliza a discus-

são sobre masculinidades e paternidade. Suas 
técnicas educativas visam promover comporta-
mentos e atitudes mais igualitárias de gênero 
entre homens jovens. Para isso foi produzida 
uma série de cinco manuais, com os seguintes 
títulos: Sexualidade e Saúde Reprodutiva; Razões 
e Emoções; Paternidade e Cuidado; Prevenindo 
e Vivendo com HIV / AIDS e Da Violência para 
a Convivência 
• Cuidar sem Violência Todo Mundo Pode: 
Desenvolvido pelo projeto “Fortalecendo as Bases 
de Apoio Familiares e Comunitárias para Crianças 
e Adolescentes”.
• Esfria a Cabeça Rapaz: Fotonovela que 
estimula rapazes a refletir sobre a violência 
contra a mulher.
• Minha vida de João (vídeo): Discute a so-
cialização dos meninos e suas repercussões 
na vida e na saúde.
• Medo de quê? (vídeo): Discute homossexua- 
lidade e homofobia.

iNSTiTuTo PAPAi

www.papai.org.br
ONG sediada em Recife que desenvolve ações 
educativas, informativas e políticas junto a ho-
mens e jovens em situação de pobreza, bem 
como estudos e pesquisas sobre gênero e 
masculinidades.

ECoS – ComuNiCAção 
Em SEXuALiDADE

www.ecos.org.br / ecos@ecos.org.br
A ONG, com sede em São Paulo, promove a 
discussão da sexualidade entre profissionais de 
saúde e da educação. O catálogo de produtos 
é vasto e interessante, além de ter um preço 
acessível. 

PArA homENS 
CuiDADorES

CAmPANhA BrASiLEirA Do LAço 
BrANCo: homENS PELo fim DA 
VioLêNCiA CoNTrA A muLhEr 

www.lacobranco.org.br
Grupo de ação conjunta cujo objetivo é mobili-
zar os homens no engajamento pela eqüidade 

de gênero e pelo enfrentamento da violência 
contra a mulher. 

ALEiTAmENTo.Com

www.aleitamento.com
O site da Clínica Interdisciplinar de Apoio à Ama-
mentação tem um espaço dedicado aos pais. Ao 
clicar, a surpresa: “Esta área do site é para acesso 
EXCLUSIVO e RESTRITO aos homens, pais e futuros 
pais. Para entrar, por favor, confirme seu sexo.”

ViLAS oLímPiCAS, 
CENTroS ESPorTiVoS E 

ESPAçoS DE LAzEr

Vila Olímpica da Gamboa
Gamboa. Telefone: 2253-2398

Vila Olímpica Mestre André
Padre Miguel. Telefone: 3291-1302

Vila Olímpica Carlos Castilho
Ramos. Telefone: 3886-9780

Vila Olímpica da Maré
Complexo da Maré. Telefone: 3868-7452

Vila Olímpica Clara Nunes
Acari. Telefone: 3376-1120

Vila Olímpica Oscar Schmidt
Santa Cruz. Telefone: 3111-6309

Vila Olímpica Ary Carvalho
Vila Kennedy. Telefone: 2405-5819

Cidade das Crianças Leonel Brizola
Santa Cruz. Telefone: 2418-4870

Greip da Penha. 
Penha (IAPI). Telefone: 3866-8164

Centro Esportivo Miécimo da Silva
Campo Grande. Telefone: 3316-3986

Parque da Vizinhança Dias Gomes
Deodoro. Telefone: 2450-3997

Mais informações sobre projetos da Prefeitura 
com aulas gratuitas de esportes: 2497-4839 

iDÉiAS E rECurSoS  
PArA ATiViDADES

in for ma ções Cir cu lan do

apoio:


