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Ele ensina os machões a serem 'bons
maridos'
Sergio Barbosa é coordenador do primeiro grupo de SP feito para mudar o comportamento de
homens agressores
18 de março de 2012 | 3h 08

VALÉRIA FRANÇA - O Estado de S.Paulo

Todas as segundas-feiras, um grupo de aproximadamente dez homens se reúne em um
sobrado de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Com profissões e escolaridade
distintas, eles têm em comum um histórico de agressões físicas e psicológicas contra
mulheres.

Na coordenação desse grupo está o
brasiliense Sergio Barbosa, de 45 anos,
professor de Sociologia e Filosofia, que
depois de muitas andanças pelo Brasil, se
estabeleceu em São Paulo. Filho de militar
baiano com uma dona de casa capixaba,
trabalha há duas décadas pela igualdade de
gêneros. Desde 2006, é voluntário do
Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde,
organização não governamental que pegou
um caminho alternativo para tentar cortar o
ciclo da violência contra a mulher: o de
reeducar os homens.
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gêneros
Caminho no qual a Justiça também acredita.
Desde 2010, a Vara Central da Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Paulo, na Barra Funda, zona oeste,
direciona os homens agressores para a ONG. "Eles chegam bravos, odiando a ideia de
estar em um grupo de homens organizado em um coletivo feminista", diz Barbosa.

"Sou amasiado e estou aqui por brigas antigas. A juíza me condenou a participar", diz
um motorista de 35 anos, integrante do grupo. "No início, eles se sentem injustiçados.
Acham que não fizeram nada de mais", explica Barbosa, que com o resto da equipe faz
uma série de atividades para desconstruir a figura do machão controlador.

"Tentamos mostrar que para ser homem não é necessário bancar o durão violento.
Ajudar na educação dos filhos e mesmo nas tarefas do lar não afeta a masculinidade",
diz Leandro Feitosa Andrade, de 52 anos, professor de Psicologia da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC), outro voluntário do Coletivo que trabalha
com Barbosa na reeducação dos homens.

Todos os orientadores são homens. No caso de Barbosa, ele parece ter sido escolhido a
dedo. Antes de se formar em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, trabalhou no garimpo em Xambioá, município do estado do Tocantins. Homem
de traços rústicos, provoca empatia imediata nos integrantes do grupo, conhece a
realidade desse público, e não se choca à toa.

"Meu pai queria que fizesse ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Eu até passei no
exame, mas ansiava por outra vida. Fui ganhar dinheiro no garimpo." Aos 20 anos veio
para São Paulo, entrou na PUC, e engatou numa ação comunitária com prostitutas,
garotos de programas e travestis na zona leste da cidade. Daí para o trabalho pela
igualdade de gênero foi um pulo.

Ao todo, são 16 encontros semanais. No início, os homens se apresentam e contam suas
histórias. Os motivos para a violência são quase sempre os mesmos: sentimento de
posse, ciúmes, educação dos filhos e machismo. "Acham que só eles podem fazer
determinadas coisas, como trabalhar e não cuidar das tarefas domésticas ou sair com os
amigos para uma noitada. Quando são desafiados, partem para agressão", diz Barbosa,
que entende bem sobre negociações em família. Casado com uma médica infectologista,
é pai de três filhos - Juliana, de 15 anos, Lucas, de 14 anos, e Sarah, de 4 anos.

Escolaridade. Nenhum agressor aceita ser colocado em xeque, independentemente do
grau de escolaridade. "No grupo, muitos frequentadores têm curso superior e acreditam
que são representantes da honra e do poder." Um comportamento que, segundo ele, se
repete em outros ambientes como nas universidades. "Há muitos casos de mulheres que
foram drogadas porque os parceiros queriam sexo e elas, não. O estupro não é
denunciado." Barbosa dá aula de Filosofia e Sociologia nas Faculdades Metropolitanas
Unidas (FMU), na Liberdade, centro de São Paulo.

Para mudar tantos preconceitos, vale tudo: psicodrama, palestras e atividades paralelas.
"Dizer que a cada 15 segundos uma mulher é agredida não sensibiliza o homem. É
preciso chamá-lo para a responsabilidade." No grupo, o depoimento de agressores com
passagem pela prisão tem efeito moral sobre os demais. "Fiquei 115 dias preso. Lá dentro
é cruel, principalmente para a gente, que não é bandido, que é trabalhador. Se puder
evitar...", diz um jovem do grupo, de 19 anos.

Noções de direitos humanos e da Lei Maria da Penha também fazem parte do programa.
A ideia é acabar com o sentimento de impunidade. Questões de saúde sexual, como a
importância do uso da camisinha, também são abordadas. "Tem homem que acha que
mulher que carrega camisinha na bolsa é vagabunda", afirma Barbosa.

Academia de Polícia. Alguns alunos frequentam também o curso da Academia de Polícia
de São Paulo, batizado de Projeto de Reeducação Familiar, constituído de seis encontros
mensais com palestras. "O projeto é fruto de um Termo de Cooperação entre a Secretaria
da Segurança Pública, a Polícia Civil, a Academia de Polícia, a Secretaria de Justiça e
Defesa da Cidadania e o Ministério Público Estadual", explica a juíza Elaine Cristina
Monteiro Cavalcante, da Vara Central da Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher de São Paulo.
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Um Paraíso no Coração do Brasil

Compre seu apê e mude já.

Com Até 24 Meses para Pagar.

Trata-se de um curso mais recente do que o do Coletivo, porém com uma infraestrutura
maior, com profissionais contratados - na ONG, o trabalho é voluntário. "O critério de
encaminhamento aos dois projetos é, basicamente, a conveniência de dias e horários. A
frequência não pode atrapalhar o emprego de cada agressor", explica Elaine.

"De cada cem agressores que passam pelo Coletivo", segundo Barbosa, "apenas dois
reincidiram." A Justiça quer aumentar o número de cursos, porque a demanda de
"alunos" deve crescer. Em dezembro de 2010, foram criadas na cidade mais seis varas
especializadas na Lei Maria da Penha. Só em abril, 60 homens são esperados para uma
mega-audiência na Barra Funda.

Sergio Barbosa é o coordenador do primeiro grupo de SP

feito para mudar o comportamento de homens agressores

 
Anúncios Google

Quer conhecer o Jalapão?
Planeje sua Viagem Agora!

www.jalapao.com

Aptos prontos para morar
Temos opções na sua cidade, acesse.

www.MRV.com.br/Prontos

Crédito Fácil e Imediato
Exclusivo para Clientes Bradesco.

ShopCredit.com.br/Credito-Bradesco

Grupo Estado
Copyright © 1995-2011
Todos os direitos reservados

Trabalhe Conosco
Fale Conosco
Termo de Uso
Mapa Site
Assine O Estado de S. Paulo
Classificados:             11 3855 2001      

Opinião
São Paulo
Brasil
Política
Internacional
Saúde
Ciência
Educação
Planeta
Cultura
Blogs
Tópicos

Estadão Digital
No celular
No iPad
No Facebook
RSS
Infográficos
Fotos
TV Estadão
Tempo
Webmail
Isso não é normal
Revista Piauí

Estadão.com.br O Estado de S.Paulo
Portal do Assinante
Conheça o jornal

Portais
Jornal da Tarde
Limão
Território Eldorado
ILocal
ZAP
Ibiubi
Agência Estado
Portal de Fornecedores

Grupo Estado
Curso de Jornalismo
Responsabilidade Corporativa
Nosso Código de Ética
Demonstrações Financeiras

Publicidade
Como anunciar
Prêmio de Mídia
Top Imobiliário
Cannes

O sambódromo do Rio de
Janeiro

CARNAVAL 2012
O sambódromo de São Paulo

CARNAVAL 2012
Escolha a Musa do Carnaval JT
2012

http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ele-ensina-os-machoes-a-serem-bons-maridos,849969,0.htm%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5597832529264086%26adU%3Dwww.jalapao.com%26adT%3DQuer%2Bconhecer%2Bo%2BJalap%25C3%25A3o%253F%26adU%3Dwww.MRV.com.br/Prontos%26adT%3DAptos%2Bprontos%2Bpara%2Bmorar%26adU%3DShopCredit.com.br/Credito-Bradesco%26adT%3DCr%25C3%25A9dito%2BF%25C3%25A1cil%2Be%2BImediato%26gl%3DBR&usg=AFQjCNHvp9MiXA4hnDR6le7wlSUHsLfRzA
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BanOJFyRmT8-FNorC2gWpkuTUDofmi-cBi5PI4Aub9_fFBoC1GBABGAEg08HHBygDOABQqILUvQdgzfDugKwDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFjaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxlbGUtZW5zaW5hLW9zLW1hY2hvZXMtYS1zZXJlbS1ib25zLW1hcmlkb3MsODQ5OTY5LDAuaHRtqQIWprCs1qaiPsACAagDAfUDAAAAxPUDAAAAEA&num=1&sig=AOD64_25Z3YB0cr7UouMzfks4HBhYzRLDg&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jalapao.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BanOJFyRmT8-FNorC2gWpkuTUDofmi-cBi5PI4Aub9_fFBoC1GBABGAEg08HHBygDOABQqILUvQdgzfDugKwDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFjaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxlbGUtZW5zaW5hLW9zLW1hY2hvZXMtYS1zZXJlbS1ib25zLW1hcmlkb3MsODQ5OTY5LDAuaHRtqQIWprCs1qaiPsACAagDAfUDAAAAxPUDAAAAEA&num=1&sig=AOD64_25Z3YB0cr7UouMzfks4HBhYzRLDg&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jalapao.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BW3QGFyRmT8-FNorC2gWpkuTUDuyRg7cC7OWcwiH85dzuB-D6IBACGAIg08HHBygDOABQm6P76Pv_____AWDN8O6ArAOgAfze1P0DsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFjaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxlbGUtZW5zaW5hLW9zLW1hY2hvZXMtYS1zZXJlbS1ib25zLW1hcmlkb3MsODQ5OTY5LDAuaHRtgAIBqQIWprCs1qaiPsACAcgCmvaDBKgDAfUDAAAAxPUDAAAAEA&num=2&sig=AOD64_1KAcuFiH8Me9vVbShmqx6VQLGE0A&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.mrv.com.br/prontos%3Fw%3DGoogle%26utm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DGoogle_Prontos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BW3QGFyRmT8-FNorC2gWpkuTUDuyRg7cC7OWcwiH85dzuB-D6IBACGAIg08HHBygDOABQm6P76Pv_____AWDN8O6ArAOgAfze1P0DsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFjaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxlbGUtZW5zaW5hLW9zLW1hY2hvZXMtYS1zZXJlbS1ib25zLW1hcmlkb3MsODQ5OTY5LDAuaHRtgAIBqQIWprCs1qaiPsACAcgCmvaDBKgDAfUDAAAAxPUDAAAAEA&num=2&sig=AOD64_1KAcuFiH8Me9vVbShmqx6VQLGE0A&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.mrv.com.br/prontos%3Fw%3DGoogle%26utm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DCPC%26utm_campaign%3DGoogle_Prontos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B_3T8FyRmT8-FNorC2gWpkuTUDpjJ98cD-OTs_E_oj6KYVuC-NBADGAMg08HHBygDOABQo42Ml_z_____AWDN8O6ArAOgAdDMn84DsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFjaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxlbGUtZW5zaW5hLW9zLW1hY2hvZXMtYS1zZXJlbS1ib25zLW1hcmlkb3MsODQ5OTY5LDAuaHRtgAIBqQIWprCs1qaiPsACBsgCoMCgH6gDAfUDAAAAxPUDAAAAEA&num=3&sig=AOD64_2djeh-oCS2q6bapP7buZA36-hTRA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.shopcredit.com.br/Shopcredit/CreditoPessoal/PF/CreditoPessoal.htm
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=B_3T8FyRmT8-FNorC2gWpkuTUDpjJ98cD-OTs_E_oj6KYVuC-NBADGAMg08HHBygDOABQo42Ml_z_____AWDN8O6ArAOgAdDMn84DsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFjaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9ub3RpY2lhcy9pbXByZXNzbyxlbGUtZW5zaW5hLW9zLW1hY2hvZXMtYS1zZXJlbS1ib25zLW1hcmlkb3MsODQ5OTY5LDAuaHRtgAIBqQIWprCs1qaiPsACBsgCoMCgH6gDAfUDAAAAxPUDAAAAEA&num=3&sig=AOD64_2djeh-oCS2q6bapP7buZA36-hTRA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.shopcredit.com.br/Shopcredit/CreditoPessoal/PF/CreditoPessoal.htm

http://vagas.com.br/grupoestado/
http://www.estadao.com.br/faleconosco/
http://www.estadao.com.br/termo-de-uso/
http://www.estadao.com.br/mapa/
http://www.estadao.com.br/assine/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.classificadosdoestadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/politica/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://topicos.estadao.com.br/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.facebook.com/estadao/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/especiais/
http://fotos.estadao.com.br/
http://tv.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/tempo/
http://webmail.estadao.com.br/
http://issonaoenormal.estadao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.assinante.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/historico/index.htm
http://www.jt.com.br/
http://www.limao.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://www.ilocal.com.br/
http://www.zap.com.br/estadao
http://www.ibiubi.com.br/
http://www.ae.com.br/
http://fornecedores.grupoestado.com.br/
http://www.estadao.com.br/talentos/
http://www.estadao.com.br/rc2010/
http://www.estadao.com.br/ext/codigoetica/codigo_de_etica_miolo.pdf
http://www.estadao.com.br/relatorio-da-administracao/index.htm
http://www.grupoestado.com.br/midiakit/
http://www.premiomidiaestadao.com.br/
http://www.premiotopimobiliario.com.br/
http://www.estadao.com.br/cannes
http://www.estadao.com.br/especiais/o-sambodromo-do-rio-de-janeiro,160720.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-sambodromo-do-rio-de-janeiro,160720.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-sambodromo-do-rio-de-janeiro,160720.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-sambodromo-de-sao-paulo,160255.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-sambodromo-de-sao-paulo,160255.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/o-sambodromo-de-sao-paulo,160255.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/escolha-a-musa-do-carnaval-jt-2012,159788.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/escolha-a-musa-do-carnaval-jt-2012,159788.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/escolha-a-musa-do-carnaval-jt-2012,159788.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/escolha-a-musa-do-carnaval-jt-2012,159788.htm

	www.estadao.com.br
	Ele ensina os machões a serem 'bons maridos' - saopaulo - versaoimpressa - Estadão


	VlP0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQ3AA==: 
	input0: 

	1hcmlkb3MsODQ5OTY5LDAuaHRtAA==: 
	input0: 
	button1: 

	9leT9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElEMwA=: 
	button0: 



