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Introdução: O projeto de intervenção foi realizado no campus do Centro Universitário
do Leste de Minas Gerais - Unileste, com a celebração do Termo de Cooperação
Técnica entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o UNILESTE, no
qual a Lei Maria da Penha prevê a participação de homens autores de violência
doméstica em programas de atenção, educação e reabilitação pelo qual foi autorizada a
implementação de Oficinas de Dinâmica de Grupo, para atendimento dos homens que
figuram como agressores nos processos de violência doméstica, que tramitam na 1º
Vara Criminal da Comarca de Coronel Fabriciano. Objetivo: Promover uma
diminuição da violência contra as mulheres e reduzir os casos de reincidência dos
agressores de maneira que os autores de violência façam uma reflexão sobre suas
crenças, atitudes e motivações que possam levar a relações abusivas, promovendo a
responsabilização pelos próprios sentimentos, ações e os valores da masculinidade.
Metodologia: Este projeto caracteriza-se como um projeto de intervenção psicossocial
e jurídica, de caráter interdisciplinar, voltado ao atendimento de homens autores de
violência doméstica, tendo como referência metodológica as Oficinas de Dinâmica de
Grupo, de Afonso (2006/2010), numa perspectiva socioeducativa, reflexiva e
orientacional. Por psicossocial se entende que o projeto desenvolve atividades que
buscam "melhorar a qualidade de vida e o bem-estar psicossocial dos indivíduos”
(NEIVA, 2010, p. 19). O projeto teve duração de 3 meses com frequência semanal,
totalizando 8 encontros e contendo 9 participantes com a duração de uma hora e meia
cada, realizado no primeiro semestre de 2019. Resultados: Os resultados obtidos nessa
intervenção de caráter psicossocial teve a participação de 90% dos autores de
Violência Doméstica. Os encontros tiveram o propósito de melhorar, não somente o
relacionamento entre os membros do grupo, como também promover a diminuição da
violência contra as mulheres e reduzir os casos de reincidência dos agressores.
Contudo, nas falas e atitudes dos participantes do grupo, ficou aparente a troca de
experiências entre eles e as reflexões conduzidas pelos extensionista na perspectiva do
enfrentamento às desigualdades de gênero, masculinidades, machismo, autocontrole, o
papel da comunicação, entre outros temas abordados. O trabalho contribuiu para um
processo de responsabilização e reflexão das suas atitudes e comportamentos.
Acredita-se que uma das principais mudanças do grupo foi falar mais de suas
experiências, superando suas atitudes preconceituosas e machistas e reconhecendo-se
como responsáveis pelo ocorrido e não mais como vítima da situação. Percebeu-se que
o comportamento machista e o desafio da impulsividade e agressividade os levaram a
essa situação. No entanto, nota-se claramente os limites da intervenção realizada,
considerando o curto período do trabalho em face do desafio de se questionar as
desigualdades das relações de gênero tão enraizadas na sociedade, sendo esta uma área
recente de atuação no Brasil. Conclusão: O trabalho com autores de violência
doméstica é uma proposta inovadora e desafiadora no âmbito judiciário. Essa iniciativa
pode contribuir para ações de caráter preventivo no espaço da Justiça, atuando além da
punição, ou seja, reconhecendo a importância dos grupos reflexivos na promoção da
responsabilização aos agressores sobre seus atos.
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