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1. Do ponto de vista científico: posição radical sobre a 
articulação indissociável entre ciência e política e uma 
compreensão da pesquisa como produção situada 
(precária, parcial e provisória).

2. Do ponto de vista político: compromisso com a redução 
das desigualdades baseadas em gênero/sexualidade e 
associação com lutas mais amplas com foco na promoção 
dos direitos humanos com vistas à justiça social

3. Do ponto de vista acadêmico: compromisso com a 
formação de pesquisadores/as comprometidos/as com a 
revisão/crítica das formas de conhecimento e de outras 
formas de exercício de poder.

Princípios



Matriz conceitual

Normas sociais, conceitos e valores
(tempo longo)

Socialização e instituicionalização 
(tempo vivido)

Práticas
(tempo da interação)



Em relação à paternidade

 Do ponto de vista das práticas: É preciso refletir 
sobre a participação dos homens, no contexto do 
cuidado, de um modo mais amplo, incluindo 
contextos domésticos e familiares, bem como 
públicos (educação infantil, creches etc.).

 Do ponto de vista normas sociais, conceitos e 
valores: É preciso refletir sobre modelo 
heterocisnormativo de família nuclear que associa 
sexo a reprodução e que atribui simbolicamente o 
cuidado apenas ao feminino.



Em relação à paternidade

Do ponto de vista dos processos de socialização e 
institucionalização: 

 É preciso refletir sobre os processos de socialização dos 
meninos e os jogos infantis que promovem a violência e 
reprimem o exercício do cuidado de si e dos outros.

 É preciso compreender o exercício do cuidado no contexto 
das atribuições de gênero e da divisão sexual do trabalho: 
homens estão para a produção assim como mulheres para 
a reprodução.



Em relação à paternidade

Do ponto de vista dos processos de socialização e 
institucionalização: 

 É preciso estar atento às formas diversas de invisibilidade 
de experiências de cuidado, desenvolvidas por homens, 
especialmente no contexto dos serviços de pré-natal, parto, 
puerpério e pediatria.

 É preciso rever legislação que perpetua a desigualdade de 
gênero, inclusive aquela que impede o dificulta o exercício 
do cuidado pelos homens



Sobre dispositivos legais...

 1984. Em Amsterdã, Holanda, no IV Encontro 
Mundial sobre Saúde, Mulher e Direitos 
Reprodutivos o conceito de direitos reprodutivos 
foi formulado pelo movimento de mulheres, 
movimento feminista como mote da Campanha 
Internacional pela Contracepção, Aborto e 
Esterilização.



Sobre dispositivos legais...

1988

Constituição Brasileira:

 No capítulo VII, artigo 226 (A família, base da 
sociedade, tem especial proteção do Estado):

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade 
conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 
pela mulheres.

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável, o 
planejamento familiar é livre decisão do casal, 
competindo ao Estado propiciar recursos 
educacionais e científicos para o exercício desse 
direito, vedada qualquer forma coercitiva por 
parte de instituições oficiais ou privadas



Sobre dispositivos legais...

 1994/1995: Plataformas de Ação da Conferência do 
Cairo (População e desenvolvimento, 1994) e da 
Conferência de Beijing (Mulher, 1995): acordos 
internacionais que apresentam uma série de 
recomendações aos governos dos países 
signatários - entre eles o Brasil - para a implantação 
de políticas que deem sustentação ao exercício dos 
Direitos Sexuais e dos Direitos Reprodutivo.



Conceito de direitos sexuais/reprodutivos

 direito individual de mulheres e homens em decidir 
sobre se querem, ou não, ter filhos/as, em que 
momento de suas vidas e quantos/as filhos/as 
desejam ter.

 direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre 
de discriminação, coerção ou violência.

 direito de homens e mulheres participarem com 
iguais responsabilidades na criação dos/as 
filhos/as.

 direito a serviços de saúde pública de qualidade e 
acessíveis, durante todas as etapas da vida.

 direito a adoção, ao tratamento para a infertilidade 
e acesso a tecnologias reprodutivas.



Direitos sexuais e direitos reprodutivos 
como direitos humanos: a consolidação 
de um campo

 Conceitos indissociáveis

 Ampliam a noção de “saúde reprodutiva”

 Os direitos reprodutivos são direitos básicos dos 
cidadãos e cidadãs.

 Relacionam-se ao livre exercício da sexualidade e 
da reprodução humana – se, quando, como e com 
quem.



Direitos sexuais e reprodutivos no 
contexto das políticas públicas

 Isso implica em obrigações positivas para promover 
o acesso à informação e aos meios necessários 
para viabilizar as escolhas - exige ações diretas ao 
Estado e compreende o acesso a um serviço de 
saúde que assegure informação, educação e meios, 
tanto para o planejamento reprodutivo, como para 
a procriação, sem riscos para a saúde. 

 Implica também em obrigações negativas, na 
medida em que o Estado, além de ter por função 
coibir práticas discriminatórias que restrinjam o 
exercício do direito à livre orientação sexual (tanto 
no âmbito estatal quanto das relações sociais), não 
pode regular ou restringir a sexualidade autônoma, 
bem como as práticas sexuais negociadas.



Direitos reprodutivos e os homens

 Nas reflexões realizadas nesses últimos anos sobre 
o trabalho com homens, masculinidades e 
paternidade evidenciamos que no campo dos 
direitos sexuais e direitos reprodutivos, em geral, a 
masculinidade é pensada como dispositivo de 
opressão e os homens como sujeitos secundários 
ou estratégicos para garantia da saúde e direitos 
reprodutivos da mulher.



Programa



Linha do tempo
Programa

Objetivo: 

promover uma reflexão crítica e política sobre o 
exercício da paternidade, no campo dos direitos 
reprodutivos, a partir de três dimensões: desejo, 
direito e compromisso.



Programa

 Ser pai é um compromisso e toda criança tem 

direito ao reconhecimento, apoio e afeto do pai.

 Ao mesmo tempo, no Brasil, as mulheres e os 

homens têm, por lei, a liberdade de escolher 

quantos, quando e se querem ter filhos. 

 Por isso, ser pai é também uma questão de 

desejo e de direito.

 Mas, para garantir este direito, precisamos 

mudar muita coisa: em nossas relações, cultura, 

leis e instituições.

Argumentos centrais



Programa

Em relação à cultura, precisamos 
reconhecer jogos de poder que 
produzem (in)visibilidades



Programa

Livro “Viagem pitoresca e histórica ao Brasil”
Jean Baptiste Debret (1834/39)
Missão Artística Francesa de 1816/17

A teias históricas do patriarcado



Programa

• No topo da escala: o homem branco, 
heterossexual e proprietário (de tudo e de todos) 

• Mulher negra materna os filhos da família branca
• Homem negro de arma em punho, protege os 

bens (incluindo a família) do patriarca
• Homens e mulheres jovens negros “acompanham 

os passos” dos pais: destino anunciado



Programa

 Visibilizar opressões

 divulgar imagens e mensagens positivas 
associadas ao exercício da paternidade, para 
além da ideia de propriedade ou de poder, por 
meio de diferentes mídias, com o objetivo de 
promover reflexões e o debate sobre o valor da 
“prática do cuidado” nos dias de hoje, e 
estimular a participação masculina no cuidado 
infantil;

 informar a população sobre os direitos de pais, 
mães e filhos no tocante ao reconhecimento e 
exercício da paternidade. 

 Contribuir para ampliação e revisão de 
dispositivos legais em relação aos direitos 
reprodutivos, com foco especial no exercício do 
cuidado pelos homens.

Caminhos de mudança...



Programa

As ações do Programa envolvem um conjunto de 
estratégias integradas:

Estratégias

 organização de ações comunitárias;
 organização de atos públicos voltados para a 

população em geral; 
 organização de oficinas e encontros com 

pais, especialmente os mais jovens; 
 organização de seminários sobre o tema, 

voltados para profissionais;
 audiências com poderes públicos locais e 

nacionais;
 produção de material para veiculação em 

mídia televisiva, impressa, radiofônica e 
virtual, e de materiais informativos e 
educativos para distribuição (folhetos, 
cartazes e camisetas).



Programa

Nosso Programa é promovido pela Rede Brasileira de 
Homens pela Equidade de gênero (RHEG) e pela 
MenEngage, sob a coordenação do Gema/UFPE e 
Instituto PAPAI. 

A RHEG é uma articulação nacional de organizações 
da Sociedade Civil, núcleos acadêmicos e redes 
independentes que atuam com homens e mulheres, a 
partir do enfoque feminista e/ou de gênero, para 
promover os direitos humanos e o fortalecimento do 
Estado Democrático de Direito.

Gestão do Programa no Brasil



Programa

Escolhemos o cavalo marinho 
como símbolo da campanha 
porque ele representa uma 
ruptura dos padrões de 
maternidade e paternidade 
com os quais nos habituamos 
e que, muitas vezes, 
consideramos naturais. 

No caso do cavalo marinho, 
quem gesta é o pai. Ou seja, 
os ovos postos pela fêmea são 
fertilizados pelo macho, que 
os guarda em uma bolsa na 
base de sua cauda. Após dois 
meses, os ovos se abrem e o 
macho realiza violentas 
contorções para expelir os 
filhotes.

Por que cavalo marinho? 







Programa
Alguns focos





Programa

Objetivo:

 Divulgar e desenvolver ações em prol da 

implementação plena da a lei 11.108, 

conhecida como lei do acompanhante e 

estimular a participação do pai no parto 

e nascimento. 



Programa

Lei Nº 11.108

 Sancionada pelo Presidente da República 

em exercício, em 07/04/2005.

 Publicada no Diário Oficial, Edição Nº 67, 

de 08/04/2005

 Altera a Lei Nº 8.080 para garantir às 

gestantes o direito à presença de um(a) 

acompanhante durante o trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.



Algumas ações...





Pré-natal do parceiro









Programa

Objetivos:

1. Estimular os homens a exercerem o 

direito de cuidar, solicitando a Licença 

Paternidade em caso de nascimento ou 

adoção de um/a filho/a;

2. Promover mobilização pública em 

prol da ampliação do período da licença 

paternidade;

3. Promover diálogos sobre licença 

parental.













Programa

A venda de produtos visa exclusivamente à reprodução de 

mais unidades. Visite nossa loja virtual no site da campanha 

e saiba como adquiri-los. 

Produtos alusivos ao Programa



facebook.com/
gemaufpe


