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Na sociedade atual, temos a tendência de minimizar os problemas que 

homens sofrem em seus cotidianos, isso em grande parte ocorre pela ideia do 

papel que o homem deve desenvolver, sempre ligando a imagem do sexo 

masculino como o forte, o provedor, viril, dominante, firme emocionalmente, 

entre outras. Essas associações permitem a percepção distorcida de que o 

homem não pode sofrer ou ter problemas e tudo o que for fora desse padrão é 

desconsiderado como atitudes características do sexo masculino, não 

permitindo, nesse sentido, que o seu lado humano se sobressaia. 

QUEBRANDO O SILÊNCIO:                      

como homens se transformam 

Na sociedade atual, temos a tendência 

de minimizar os problemas que homens sofrem 

em seus cotidianos, isso em grande parte 

ocorre pela ideia do papel que o homem deve 

desenvolver, sempre ligando a imagem do sexo 

masculino como o forte, o provedor, viril, 

dominante, firme emocionalmente, entre 

outras. Essas associações permitem a 

percepção distorcida de que o homem não pode 

sofrer ou ter problemas e tudo o que for fora 

desse padrão é desconsiderado como atitudes 

características do sexo masculino, não 

permitindo, nesse sentido, que o seu lado 

humano se sobressaia.  

Essa imposição do que é ser homem e 

que ocorre desde o nascer, pode implicar em 

uma série de atitudes que infelizmente 

deturpam o que é a masculinidade deixando-a 

tóxica. Com essa visão distorcida do papel que 

o homem deve representar dentro da 

sociedade, os comportamentos que aquele 

indivíduo apresenta tendem a ser ruins, se 

refletindo dentro do trabalho como a obsessão 

por poder e competição; dentro do lar como 

agressividade e conflitos; além do seu próprio 

fechamento emocional, não permitindo que os 

homens demonstrem suas emoções. Todos 

esses comportamentos, além de outros 

aspectos da vida cotidiana compostas por 

atitudes autodestrutivas tornam a 

masculinidade tóxica, ao longo do tempo.  

Entretanto, grande parcela dos 

homens, ao mesmo passo que vivem nesse 

papel, também sofrem com ele. Guilherme 

Nascimento Valadares, idealizador do portal 

Papo de Homem, em vídeo na plataforma 

Youtube (VALADARES, 2017), comenta que a 

vergonha, raiva, fechamento emocional e o 

silêncio afeta o cotidiano dos homens, o que 

gera sofrimento e prisão naquele papel imposto 

pela sociedade, por não se permitir que não se 

possa agir de outra forma que não o homem 

alfa. Segundo Valadares (2017) essa 

masculinidade tóxica acaba agredindo o 

próprio homem, criando comportamentos 

autodestrutivos e reafirmando o conceito da 

"The Man Box". 

O portal Papo de Homem, idealizado 

por Guilherme Valadares vem realizando, há 

mais de 10 anos, debates sobre solidão 

masculina e masculinidade tóxica. Apresenta 

questões sobre a transformação do homem a 

partir de ambientes de acolhimento. 

 



Valadares (2017) afirma ainda que, em 

pesquisa organizada com a ONU Mulheres, 

com participação de mais de 20 mil pessoas, 

67% dos homens entrevistados gostariam de 

conversar sobre seus medos com amigos, mas 

não o fazem, 45% gostariam de ser mais 

carinhosos, mas não sabem como, e 81% 

gostariam de cuidar mais da saúde. 

 Mas a pesquisa não se resumiu a 

identificar esses problemas, mas a apontar 

passos para a transformação dos homens, 

baseado em iniciativas já existentes no Brasil, 

são elas: mais afeto, paternidade, exposição 

ao sofrimento das mulheres, espiritualidade, 

acesso a espaços seguros de acolhimentos, a 

busca por vida mais satisfatória e momentos 

de ruptura e crise. Existem também outras 

formas de transformação do homem como 

grupos de reabilitação, grupos reflexivos, 

encontros sobre saúde em ambientes mais 

acolhedores, rodas de conversas com 

adolescente ente ouras maneiras. 

Nesse contexto, o portal Papo de 

Homem (site: 

https://papodehomem.com.br/), criado em 

2006, no intuito de contribuir e discutir sobre 

a solidão masculina, aborda vários aspectos 

da masculinidade, debatendo sobre o 

homem, solidão masculina e transformações 

que podem acontecer para uma 

masculinidade menos tóxica e aberta.  

O portal busca discutir interesses 

masculinos para além da visão restrita do viés 

da masculinidade tóxica, mas amplia visões e 

desafia preconceitos, mudanças a partir da 

auto responsabilização, estimulando 

pensamento crítico com diálogos não-

violentos e significativos. A ideia é aprender 

e explorar junto com os leitores da página, 

aprendendo a reconhecer e aprender com os 

erros, falando sobre temas atuais e iniciativas 

de mudanças. É um portal aberto para todos, 

sem distinções. Nesse sentido, o este artigo 

passará a abordar várias temáticas 

apresentadas por meio de artigos escritos e 

publicados no portal Papo de Homem. 

Destacaremos os seguintes artigos: 129 

projetos, iniciativas e pessoas que trabalham 

com a transformação dos homens, no Brasil e 

no mundo por Guilherme Nascimento 

Valadares; Ressignificando o que é coisa de 

menino por Luciano Ribeiro; Como foi me 

assumir gay para os meus amigos por Danilo 

Gonçalves; Como reagi quando meu amigo 

contou que era gay por Rafael Nardini; Sobre 

coisas ruins que fiz como homem, processos 

de mudança e auto responsabilização por 

Guilherme Nascimento Valadares; O Silêncio 

dos Homens: uma pesquisa com mais de 40 

mil pessoas em todo o Brasil pelo Instituto 

PdH;  e Como criar um grupo de homens, um 

guia prático” também escrito por Guilherme 

Nascimento Valadares. 

A TRANSFORMAÇÃO DO MASCULINO         

EM 129 PROJETOS  

No artigo “129 projetos, iniciativas e 

pessoas que trabalham com a transformação 

dos homens, no Brasil e no mundo”, 

Guilherme Nascimento nos traz uma lista de 

inciativas que propõem a transformação da 

masculinidade. O autor afirma que essa 

transformação vem ocorrendo, mas a passos 

lentos e fragmentados. Destaca que estão 

buscando estratégias construtivista do 

assunto, numa abordagem que permita mais 

articulações que viabilizem a nutrição nos 

diálogos desenvolvidos nas atividades e 

trabalhos realizados no sentido de se buscar 

a mudança nos homens, nem construção 

colaborativa (VALADARES, 2018a). 

Os projetos e iniciativas para a 

mudança dos homens, segundo Guilherme, 

vem ganhando força significativa em várias 

partes do mundo. Ele ressalta que ao invés de 

criarmos perguntas tão pessimistas em 

relação ao ser masculino, por que não 

transformar essas perguntas pessimistas em 

perguntas que ajudem a entender melhor os 

homens? Ele evita usar o termo “masculino 

tóxico” termo esse que ainda está 

impregnado veemente na sociedade. A luta 

pela transformação dos homens continua 

https://papodehomem.com.br/


sendo um desafio constante no universo 

masculino. Guilherme ainda afirma que usar 

expressões como “masculinidade tóxica” 

podem contribuir ainda mais para os homens 

se distanciarem dificultando as suas relações. 

Não dar uma oportunidade para esses homens 

se enxergarem e se conhecerem melhor pode 

favorecer a violência e agressividade 

(VALADARES, 2018a). 

Guilherme também aponta várias 

iniciativas em todo território nacional e 

internacional a exemplo de projetos 

nacionais como: Homens em Conexão –  

realizam encontros de 4 a 8 horas de duração, 

que culminam em um grande encontro de 

final de semana, desenvolvendo trabalho que 

envolvem autoconhecimento, conexão mente 

e corpo, conversas e partilhas, com o intuito 

de promover a conexão consciente entre os 

homens, em Brasília 

(https://www.homensemconexao.com.br/); 

 

Refletindo Masculinidades – surgiu a partir da 

campanha “A UFSC diz não a violência contra a 

mulher”, onde aconteceu uma mesa redonda 

discutindo a participação dos homens para o 

fim da violência a mulher, em Florianópolis 

(https://saad.ufsc.br/2018/06/07/refletindo-

masculinidades/); Círculo do Fogo Sagrado – 

um círculo, um fogo e um centro que reúne 

homens e mulheres sob a lua e as estrelas e 

outras dimensões em Btasília. 

(https://www.facebook.com/fogosagradoholy

fire/about); Homem Paterno – suporte, 

orientação e acompanhamento para homens 

com foco na gestação, parto e puerpério, 

desenvolvido em Ubatuba - Rede de Apoio 

Paterna 

(https://www.instagram.com/homempaterno

/ e https://linktr.ee/homempaterno); 

 

Ressignificando Masculinidades - coletivo 

para fomentar conversas sobre as diversas 

#masculinidades com possíveis encontros 

online aos domingos, 10h às 12:15h, 

desenvolvidos em São Paulo 

(https://www.instagram.com/ressignificand

o_masculinidades/?igshid=1k9z9wh08483v); 

Movimento Guerreiros do Coração – um 

movimento de homens a Caminho da 

Inteireza do Ser, desenvolvido nacionalmente 

(https://www.guerreirosdocoracao.com.br/)

; entre outros projetos que ajudam no 

crescimento pessoal do masculino 

(VALADARES, 2018a).  

 

Nos projetos internacionais são 

destacados: Every Man – comunidade de 

homens que se reúnem para explorar a 

fronteira da emoção e conexão humanas 

desenvolvido nos Estados unidos 

(https://www.instagram.com/_evryman_/); 

Mankind Project - organização de 

treinamento e educação sem fins lucrativos, 

hospedando programas de desenvolvimento 

pessoal experientes que mudam a vida de 

homens (https://mankindproject.org/); 

 

The Conscious Locker Room –  um lugar onde 

os homens vêm para subir de nível, 

desenvolvido na Austrália 

(https://www.instagram.com/theconscious_

lockerroom/); The Good Men Project - o 
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projeto dos homens bons,  conversa que 

ninguém mais está tendo, desenvolvidos nos 

EUA 

(https://goodmenproject.com/category/poli

tics-2/); Kolectivo Poroto – compartilham 

uma visão pessoal, trabalhista e política 

sobre a necessidade de questionar e 

transformar o modelo da sociedade machista 

e patriarcal em que vivemos 

(https://kolectivoporoto.cl/); Men, Boys 

and Gender Equality –  estão construindo 

uma base de evidências e lições abertamente 

acessíveis para trabalhar com meninos e 

homens na promoção da igualdade de gênero, 

reunindo, inter-relacionando, analisando e 

divulgando estrategicamente evidências e 

lições em formatos direcionados e acessíveis 

para melhorar a aprendizagem, políticas e 

práticas no Reino Unido, 

(https://menandboys.ids.ac.uk/); entre 

vários outros (VALADARES, 2018a). 

No Brasil, há também institutos e 

campanhas como: “Instituto Promundo” –  

trabalha para promover a equidade de gênero 

e prevenir violência envolvendo homens e 

meninos em parceria com mulheres e 

meninas com sede no Rio de Janeiro 

(https://promundo.org.br/); “Instituto 

Papai” – com sede em Recife, é um projeto 

social que tem como missão promover 

cidadania com justiça social, contribuindo 

para a garantia dos direitos humanos, em prol 

da eliminação de desigualdades e da 

afirmação e valorização da diversidade, a 

partir da perspectiva feminista de gênero, 

atuando contra qualquer expressão de 

machismo e patriarcado 

(http://institutopapai.blogspot.com/); 

Núcleo de pesquisas em gêneros e 

masculinidades da Universidade Federal de 

Pernambuco – GEMA – com sede em Recife, 

é vinculado ao Programa de Pós-graduação 

em Psicologia e inscrito no CNPq desde 1998, 

reúne pesquisadores/as e estudantes 

vinculados/as a cursos de graduação e pós-

graduação da UFPE, no âmbito da Psicologia, 

Ciências Sociais e da Saúde, bem como 

pesquisadores e estudantes que atuam em 

Organizações Não-Governamentais; 

 

 “Instituto NOOS” – é um espaço vivo de 

troca e acolhimento que busca aprimorar 

terapeutas e ajudar pessoas, constituído por 

profissionais das ciências humanas, sociais e 

da saúde, tem por objetivo o 

desenvolvimento e a difusão de práticas 

sociais sistêmicas voltadas para a promoção 

da saúde dos relacionamentos nas famílias e 

nas comunidades, com sede em São Paulo 

(http://noos.org.br/);  

 

Campanha Menino Você Não Precisa – o 

projeto possui o objetivo de favorecer 

reflexões sobre as masculinidades, 

acreditando que construções de 

masculinidades saudáveis são possíveis 

(https://www.instagram.com/meninovocena

oprecisa/), entre várias outras atividades. 

 

Guilherme, destaca ainda, que vale a 

pena procurar a formação "Grupos Reflexivos 

para Violência de Gênero" oferecida pelo 

Instituto NOOS (VALADARES, 2018a). 

A nível internacional temos: 

Campanha ManCare – campanha mundial de 

paternidade ativa em mais de 50 países nos 
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cinco continentes, promovendo o 

envolvimento ativo, equitativo e não-violento 

dos homens como pais e cuidadores em todo 

o mundo. (https://men-care.org/);  

 

MenEngage Alliance – é uma aliança global 

composta por dezenas de redes de países 

espalhadas por muitas regiões do mundo, 

defendem uma série de questões-chave nas 

quais o gênero afeta diretamente a vida de 

mulheres e homens 

(http://menengage.org/about-us/who-we-

are/), entre outras redes e campanhas 

(VALADARES, 2018a). 

 

Além disso, há vários nomes 

importantes nacional e internacionalmente 

que trabalham, estudam e defendem a 

transformação da masculinidade como: 

Fernando Aguiar (facilitador dos “Homens em 

Conexão), Sérgio Barbosa (facilitador de 

grupos reflexivos para homens), Tony Porter 

(ativista antiviolência de gênero, educador, 

TED speaker), e Daniel Ellemberg (psicólogo 

e facilitador de grupos de homens desde 

1985) entre vários outros nomes que se 

destacam nessa atividade. Apontamos aqui 

somente alguns nomes, projetos e iniciativas 

no intuito de divulgar o movimento de 

transformação da masculinidade apresentado 

no artigo de Guilherme Valadares, para todos 

aqueles que ainda não descobriram esse 

grande movimento que está acontecendo a 

nível mundial (VALADARES, 2018a). 

RESSIGNIFICANDO O QUE É                  

COISA DE MENINO  

O artigo “Ressignificando o que é coisa 

de menino”, escrito por Luciano Ribeiro, é 

um relato pessoal de como sua experiência 

atrelou às coisas ditas de meninos e o quanto 

isso o impossibilitou de entender o masculino. 

Um sentido nefasto, nas palavras dele, 

criando nele uma certa aversão ao masculino, 

ao mesmo passo em que assimilava 

características da masculinidade tóxica, tudo 

desencadeado a um trauma na infância, o 

abandono paterno (RIBEIRO, 2017). 

No texto, ele comenta ainda que isso o 

prejudicou em suas relações mais profundas 

com homens e mulheres, e o passo para 

mudanças foi ter tido acesso ao jogo 

organizado pelo Papo de Homem, lá ele 

começou a pensar nas questões que o 

afligiam, se sentindo de início até culpado 

por querer se encaixar. Ele entrou de cabeça 

na sua desconstrução, tentando resinificar 

padrões ditos “masculinos”, sem se cobrar e 

tendo em mente que não se atingirá a 

perfeição, mas buscar melhorar é o caminho. 

O ser humano, de modo geral, está em 

constante mudança, em todos os âmbitos, 

jeitos e comportamentos, tentar entender e 

explicar o motivo pelo qual é importante a 

mudança em homens que sofrem com a 

masculinidade tóxica muito auxiliará a 

construção de uma sociedade com igualdade 

de gênero. Ninguém é tóxico porque quer, 

somos tóxicos porque fomos ensinados a ser 

(RIBEIRO, 2017). 

COMO FOI ME ASSUMIR GAY                 

PARA OS MEUS AMIGOS  

O artigo “Como foi me assumir gay para 

os meus amigos” é um relato escrito por 

Danilo Gonçalves no qual comenta que se 

assumir gay foi um processo demorado. 

Sempre atraído por meninos e “coisas de 

meninas” na infância, suprimiu suas 

vontades, se relacionou com garotas na 

adolescência, até que houve seu divisor de 

águas que foi a faculdade. A faculdade lhe 

permitiu se sentir mais livre e aberto nas 

novas experiências. Seu primeiro 

relacionamento foi virtual, o que foi de 

extrema importância para adquirir sua 
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autoconfiança, a partir daí contou à melhor 

amiga, se sentindo constrangido de início, 

mas não amedrontado. Continuou a se abrir 

para amigos próximo. Com sua mãe foi uma 

conversa longa, mas libertadora com 

desfecho encorajador, assim como sua irmã. 

Por último seu pai, mais conservador, e ao 

amigo que descreve a próxima parte do 

artigo, que recebeu a notícia do então 

namorado e atual marido de Daniel 

(GONÇALVES, 2016). 

COMO REAGI QUANDO MEU AMIGO    

CONTOU QUE ERA GAY  

No artigo “Como reagi quando meu 

amigo contou que era gay” Rafael Nardini 

descreve de forma muito poética o valor e 

importância de uma a amizade. Nardini 

afirma que “a amizade é a relação mais bem 

construída do ser humano”. Destaca que foi 

“premiado com bons e confiáveis amigos”. 

Num ato de elevação ao grau mais nombre 

que a relação humana pode chegar afirma “a 

sorte aumenta porque posso dizer que tenho 

um irmão que é um amigo e um punhado de 

amigos que são irmãos”. Para Nardini a 

amizade é um balsamo que resolve “qualquer 

mudança brusca, medo, ansiedade, 

dificuldade mínima durante uma semana” são 

resolvidos com os encontros onde “lá está a 

patota toda reunida” e ao final do encontro 

“aquela sensação como-foi-rápido-esta-

noite-e-era-bem-melhor-que-isso-jamais-

acabasse”. Termina o texto recordando que o 

tempo passa, as coisas mudam, mas os amigos 

ficam. O artigo tá terminando, mas até agora 

o Nardini não nos falou como reagiu quando 

seu amigo contou que era gay. Bem já no 

finalzinho Nardini de forma fenomenal relata 

(NARDINI, 2016): 

Num desses encontros semanais, já 

distantes do dia a dia - quando já não 

trabalhávamos juntos -, o Ti simulou algo 

como o diálogo a seguir: 

— Nardas, você sabe do Dan, né? 

— Eu só quero ser o padrinho, respondi. 

 

Nesse texto, apesar de o desenrolar 

ter sido muito positivo, sabemos que assumir 

ser homossexual nos dias de hoje ainda é 

muito difícil, mesmo com todas as 

transformações sociais que tem ocorrido. 

Assim, relatos pessoais como esses, buscam 

trazer o debate sobre a homossexualidade 

para a sociedade como um todo. Já passou 

da hora desse debate ser realizado, com 

todo o respeito que o tema merece, pois 

trata do direito de viver a liberdade de 

expressão sem conflitos, exclusão e 

preconceito. 

SOBRE COISAS RUINS QUE FIZ COMO 

HOMEM, PROCESSOS DE MUDANÇA            

E AUTO RESPONSABILIZAÇÃO  

No artigo “Sobre coisas ruins que fiz 

como homem, processos de mudança e auto 

responsabilização” escrito por Guilherme 

Valadares, são abordados alguns momentos 

de sua vida no passado, onde o pensamento 

e atitudes machistas se fizeram presente em 

contextos domésticos e profissionais. 

Guilherme ressalta que não poderia tratar 

sobre esse tema sem antes assumir a 

responsabilidade pelos seus erros no 

passado. Dessa forma, a maneira como ele 

dialoga sobre esses assuntos, com os mais 

diversos homens, passa pela 

responsabilização de suas atitudes numa 

tentativa de romper com esses ciclos. Assim, 

o texto consiste num convite aos homens a 

repensarem suas atitudes e trilharem 

diariamente rumo a mudança de 

comportamentos, atitudes e principalmente 

em sua maneira de pensar (VALADARES, 

2019).  

O autor argumenta ainda, que não 

tinha consciência de que era um jovem 

machista com atitudes pautadas no 

machismo. Diz também, que passar por um 

processo de mudança exigiu tempo e 

reconhecimento de si mesmo como homem 

machista e inseguro que era. Guilherme 

aponta que tornou a mudança como uma 

prioridade em sua vida, a todo momento 



segue se policiando e reconhecendo 

rapidamente quando ele tem atitudes 

machistas no cotidiano. Hoje se esforça e 

tenta não ser mais como era antes, tenta 

não reproduzir atitudes do passado e tenta 

também ajudar outros homens a não terem 

as mesmas atitudes (VALADARES, 2019).  

Uma coisa muito interessante que ele 

comenta nesse texto é que para essa 

mudança acontecer de verdade, ele precisou 

conhecer um pouco mais sobre as mulheres. 

Ele conta que leu vários livros e artigos sobre 

feminismo escrito por mulheres, assistiu 

filmes educativos, que ia a encontros e 

permanecia quieto, calado e atento ouvindo 

as mulheres. Relata suas experiências do 

passado com palestras, entrevistas, 

fábricas, universidades, ONGs etc. Hoje 

dedica-se a ajudar as pessoas em seus 

processos de mudanças. Diz que faz isso até 

hoje, que segue escutando mesmo quando 

acha que já entendeu.  Nos ensina que isso 

é algo fundamental nesse processo de 

mudança, saber ouvir o outro, saber 

entender o outro, nesse caso, saber escutar, 

entender e aceitar que os homens não são 

melhores que as mulheres. Assim segue, num 

constante ativíssimo para a transformação 

de atitudes destrutivas e autodestrutivas, 

trabalhando com homens sobre a 

masculinidade (VALADARES, 2019). 

O SILÊNCIO DOS HOMENS: UMA PESQUISA 

COM MAIS DE 40 MIL PESSOAS EM TODO O 

BRASIL PELO INSTITUTO PdH  

O artigo “O Silêncio dos Homens: uma 

pesquisa com mais de 40 mil pessoas em todo 

o Brasil pelo Instituto PdH”, é na verdade 

fruto de uma pesquisa, sendo o volume 1 de 

umas séries de volumes lançados pelo 

Instituto Papo de Homem. O texto inicia 

identificando homem como um gênero de 

extremos, com sua complexidade e nuances, 

que, certamente, detém poder e expressão, 

mas que também possui uma construção 

histórica de silenciamento, mas isto é 

possível?! Segundo o Instituto, sim: 

Mas se ao menos parte dos homens já detém 

tanto poder e podem se expressar quando 

bem entendem, quais seriam suas queixas e 

por que estariam silenciados? Isso não seria 

uma contradição? Parece paradoxal, mas 

não é. Os homens falam muito, mas pouco 

sobre o que habita dentro deles e o que 

realmente sentem. O silêncio dos homens é 

emocional. É um fechamento de seus 

corações, que escondem feridas profundas. 

(INSTITUTO PdH, 2019). 

Também, o texto esclarece que não se 

trata de vitimá-los em uma sociedade em que 

as mulheres cada vez mais estão ganhando 

seu espaço, mas sim entendê-los e 

compreender que essas repressões de 

sentimentos lhes causam certa dor e 

sofrimento. 

Falar em dores de homens não significa 

vitimara-los ou dar a entender que 

estamos num cabo de guerra com as 

mulheres. Compaixão não é um recurso 

escasso, podemos compreender as dores 

de diversos grupos, de maneira 

responsável e sensível. (INSTITUTO PdH, 

2019). 

Diante desse contexto, apresenta-se 

vários dados da pesquisa realizada, tais como 

6 em cada 10 homens afirma que não tiveram 

a oportunidade de se expressar 

emocionalmente, onde 7 em cada 10 homens 

dizem terem sido ensinados a não 

demonstrarem fragilidade, apenas 2 em cada 

10 homens tiverem exemplos práticos de boas 

conversas sobre como lidar com emoções e 

saber expressá-las saudavelmente na infância 

e adolescência, entre ouras questões que 

envolveram a pesquisa (INSTITUTO PdH, 

2019).  

Não se trata de uma hipervalorização 

do masculino ou resgate, já que pode surgir 

em meio a esse viés o machismo, mas a busca 

de um caminho complementar e empático a 

jornada das mulheres, onde se discutir em 

momentos adequados dores e sofrimentos 

masculinos, sem tomar o espaço das 



mulheres, é um caminho que deve ser 

trilhado a partir da sensibilidade e 

responsabilização. O texto deixa bem claro 

que a barreira a se enfrentar para a mudança 

da masculinidade é o machismo. Destaca-se 

que há uma delimitação do que é ser homem 

que envolve a incapacidade de se saber o que 

se sente, a escolha de se manter fechado e 

censura social sofrida na sua expressão de 

sensibilidade, sendo prejudicial ao se 

transformarem em violência interna e 

externa por exemplo (INSTITUTO PdH, 2019). 

Há a necessidade então, segundo o 

Instituto, de se compreender a masculinidade 

como um termo plural. Desenvolver novas 

rotas, novos caminhos de mudanças eficazes. 

Para assim, conquistar uma sociedade mais 

igualitária, onde os homens, desde cedo 

possam aprender a serem mais livres diante 

de seus sentimentos e emoções e possam 

sentir cada vez mais o desejo de se 

transformar em pessoas mais empáticas e 

sensíveis, através do processo de 

responsabilização (INSTITUTO PdH, 2019).  

COMO CRIAR UM GRUPO DE HOMENS,      

UM GUIA PRÁTICO 

Por último apresentamos aqui o artigo 

“Como criar um grupo de homens, um guia 

prático” de Guilherme Nascimento 

Valadares. Esse artigo é um orientador 

àqueles que desejam formar um grupo com o 

intuito de transformar a masculinidade, com 

dicas baseadas no que o autor já desenvolve. 

A primeira lição que se destaca é a real 

motivação de criar um grupo de homens, 

sugere-se que que este seja criado para uma 

reflexão coletiva, por meio de acolhimento e 

parceria, é interessante que se tenha um 

anfitrião, ou seja, aquele que oferecerá o 

espaço para que os encontros ocorram e um 

caseiro, não havendo problema em ser a 

mesma pessoa. O caseiro será a pessoa que 

articulará a reunião em todos os aspectos, 

desde a preparação do local, tonar o 

ambiente agradável, verificar qual o 

propósito de cada reunião, até articular 

ações necessárias para a continuidade das 

reuniões, entre outras coisas (VALADARES, 

2018b).  

Guilherme destaca, que construir um 

acordo de convivência pode se fazer 

necessário inicialmente para se manter a 

confiança. Por exemplo, através do sigilo de 

informações, até a dinâmica de fala, o grupo 

deve adotar valores, como compaixão, 

empatia, não-violência entre outros que 

devem ser decididos pelo grupo criado 

(VALADARES, 2018b).  

O texto incentiva também a utilização 

de ferramentas digitais para a comunicação 

como a formação de grupos de WhatsApp e 

Facebook, onde deve se estabelecer também 

um acordo de convivência, como por exemplo 

qual a finalidade do grupo, o estabelecimento 

de limites e critérios de inclusão e 

acolhimento. Montar um calendário de 

atividades coletivamente pode gerar mais 

comprometimento dos participantes, que 

pode ter naturezas diversificadas como cines, 

meditação, diálogos, trabalhos voluntários 

em grupo etc. (VALADARES, 2018b).  

Por último o texto informa que é 

necessário logística, entusiasmo e 

colaboração. Formar caseiros futuramente 

para dividir responsabilidades é um passo 

possível para manter um grupo saudável. 

Criar ambientes de celebração também 

ajudam a motivar o grupo. Destaca, ainda o 

cuidado para evitar a imagem de grupo de 

“homens virtuosos fakes que se acham 

melhores que os outros”, pois todos estão em 

aprendizagem. Sendo muito importante 

aprender a acolher quem “pensa 

radicalmente diferente”, respeitando-as e 

tendo empatia. Deve-se ter em mente que é 

necessário treino e prática para que a 

transformação de fato ocorra (VALADARES, 

2018b). 

Na apresentação destes textos ao 

longo trabalho, temos o intuito de ampliar a 

visão e possibilidades para a discussão da 



questão da masculinidade na atualidade. 

Numa perspectiva de acolhimento e 

responsabilidade, entendemos que o 

machismo presente em nosso meio deve ser 

constantemente debatido para que possa ser 

suplantado. Excluindo a ideia de que o Papel 

do homem tem, mas reconhecimento e 

destaque no mundo, o grande obstáculo é que 

geralmente esses homens não reconhecem 

seu comportamento machista.  Assim, esse 

artigo é nossa contribuição, tanto para o 

debate, quanto para a divulgação desse 

movimento de cura do sagrado masculino, 

assim como já se tem as inúmeras 

contribuições do resgate do sagrado 

feminino. Lembramos que a 

responsabilização, de qualquer setor da 

sociedade na resolução de seus malefícios, 

sem deixar a empatia, é a forma de curarmos 

as chagas de uma sociedade que sempre quer 

transferir responsabilidades na eterna 

“Síndrome de Adão e Eva”. Nesse sentido, 

esperamos também, estamos colaborando na 

construção de ambientes mais favoráveis ao 

diálogo que gera transformação. 
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ENTREVISTA COM A PROFESSOR DOUTOR   

ALBERTO JORGE OLIVEIRA LOPES 

O PET Ciências Naturais entrevista 

Alberto Jorge Oliveira Lopes, professor 

substituto da Universidade Federal do 

Maranhão – Campus III/Bacabal-MA. É 

Bacharel e Licenciado (2012) em Ciências 

Biológicas e fez mestrado (2015) e doutorado 

(2020) em Ciências da Saúde (todos pela 

UFMA). 

 
PET Ciências Naturais: Fale sobre sua 

formação e área de atuação (Graduação, 

Mestrado e Doutorado). 

Prof. Alberto Jorge: Logo ao término do 

ensino médio havia optado por cursar 

Biologia, principalmente por ter muita 

afinidade na área, amplo campo de trabalho 

e ser o ramo que encontra o maior 

quantitativo de Pesquisadores do País – 

inicialmente queria ser pesquisador. A 

docência veio depois em minha caminhada. 

Eu atuo na área de Bioinformática estrutural, 

Química Medicinal e Planejamento de 

Fármacos. 
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PET Ciências Naturais: Como se deu a sua 

vinda profissional para o campus de Bacabal? 

Prof. Alberto Jorge: Meu seletivo foi para o 

Campus de Pinheiro, porém conforme 

regimento interno a Universidade pode nos 

enviar para quaisquer um dos Campi que 

precise de professor na área. Eu estava 

aprovado no seletivo, o curso de Ciências 

Naturais – Biologia de Bacabal solicitou um 

Professor substituto e então a Universidade 

me acionou, uma vez que me enquadrava nos 

requisitos. Então aceitei. 

 
PET Ciências Naturais: Quais as suas linhas de 

pesquisa atuais? Atuação em projetos de 

Ensino e Extensão? 

Prof. Alberto Jorge: Minha pesquisa de 

mestrado e doutorado foi na área de 

bioprospecção de produtos naturais. 

Basicamente, utilizo produtos naturais para 

pesquisa de novos fármacos. Entretanto, o 

professor substituto não pode utilizar sua 

carga horária para execução de pesquisa e/ou 

extensão. Apenas podemos ministrar aulas, 

participar de comitês de colegiado, orientar 

alunos etc., por isso não executo nenhum tipo 

de pesquisa científica no Campus de Bacabal. 

 

PET Ciências Naturais: Qual a importância do 

Curso de Ciências Naturais – Habilitação 

Biologia? 

Prof. Alberto Jorge: O curso de Ciências 

Naturais – Biologia é um curso importante e 

cada vez mais necessário. É papel do 

professor de Ciências/Biologia a 

conscientização da urgente necessidade da 

conservação e preservação dos recursos 

naturais do Planeta. O papel desempenhado 

pelo egresso do curso que for exercer a 

docência é crucial para que consigamos salvar 

o planeta do colapso de recursos. 

 

PET Ciências Naturais: Quais as perspectivas 

que você enxerga para os formandos da 

Licenciatura em Ciências Naturais- Biologia? 

Prof. Alberto Jorge: Os alunos, embora 

possuam campo para trabalho ao se 

formarem, devem também sempre buscar 

qualificações e aprimoramentos, seja através 

de especializações (lato sensu) ou até mesmo 

de mestrado e doutorado (strictu sensu). O 

campo da Biologia é imensamente vasto e 

muitas áreas precisam de pesquisadores e de 

professores também. Vejo muitos alunos com 

muito potencial para fazer a diferença na 

sociedade. 

 

PET Ciências Naturais: Devido à corona vírus 

as atividades presenciais foram suspensas 

sugeriu-se atividades remotas, na sua 

opinião, quais as oportunidades e desafios 

deste momento para a Educação? 

Prof. Alberto Jorge: A tecnologia tem 

avançado muito nas últimas três décadas e 

isso tem transformado muitos setores da 

sociedade, e no geral, essas transformações 

têm sido muito positivas para a população. No 

entanto, alguns desses setores ainda relutam 

em permitir que essas transformações atuem 

mais efetivamente em suas ações. Em parte, 

isso ocorre com a Educação, que reluta em 

deixar a tecnologia contribuir de mais 

formas, por diversos motivos que não são 

abordados nesse momento. A principal 

oportunidade e o principal desafio é que a 

Educação deve se aliar cada vez mais com a 

tecnologia para se reinventar e evoluir cada 

vez mais! 

 

PET Ciências Naturais: Em uma aula remota 

pode-se usar os mesmos métodos de ensino 

que nas aulas presenciais? O que precisa ser 

analisado? 

Prof. Alberto Jorge: É difícil, mas não 

impossível. Em qualquer estilo de aula 

(presencial, remota ou EaD), para que se 

obtenha um bom aproveitamento depende 

tanto do aluno quanto do professor. O 

professor sempre está disposto a ensinar (e 

aprender também); o aluno também precisa 

sempre estar disposto a aprender (e a ensinar 

também, afinal todos processos pedagógicos 



é uma troca cíclica). Dificuldades sempre 

existirão em qualquer sistema. O aluno 

precisa se focar e dedicar mais e evitar o 

máximo possível de coisas que possam desviar 

sua atenção da aula. Sei que existem N 

fatores que podem atrapalhar, por isso estes 

devem ser minimizados o máximo possível. 

 

PET Ciências Naturais: Na sua opinião, os 

professores estão preparados para esse 

método de ensino? 

Prof. Alberto Jorge: Não posso falar por 

todos os professores. Cada Professor tem suas 

particularidades, história, etc. e respeito 

muito isso. Por eu ser um profissional sempre 

envolvido com tecnologias, que lê bastante 

sobre, posso até ser considerado um geek ou 

um nerd. Eu me considero capacitado para 

utilizar o ensino remoto, sendo que inclusive 

comprei um aplicativo interessantíssimo para 

utilizar durante a disciplina remota do 

período 2020.3 para que possamos suprir de 

alguma forma a falta de aulas práticas em 

laboratórios, que ajudam muito nessa 

disciplina. 

 

PET Ciências Naturais: O que fazer em 

relação aos alunos que não tem condições de 

atender esse modelo de ensino? 

Prof. Alberto Jorge: Infelizmente não existe 

nada na natureza ou na sociedade algo que vá 

atender 100% dos envolvidos, uma vez que o 

que é bom pra A pode não ser bom para B. 

Sempre irão haver discordâncias e isso é 

ótimo. Até quando a aula é presencial, com 

certeza existe alguém que não pode cursar a 

disciplina pois trabalha a noite, ou então tem 

que cuidar de alguém da família a noite etc. 

Os alunos que não puderem por algum motivo 

participar das aulas remotas não serão 

prejudicados. As disciplinas serão ofertadas 

novamente assim que as aulas presenciais 

retornarem.  

 

PET Ciências Naturais: Você se sente 

preparado e disposto sobre a possibilidade do 

ensino remoto? 

Prof. Alberto Jorge: Como disse acima, me 

sinto sim capacitado e animado com essa 

possibilidade. É um novo desafio que me 

anima e espero que os alunos estejam 

realmente interessados em encarrar esse 

desafio junto com a Universidade, o curso e 

comigo também. A vida é combate! 

REFLETINDO COM-CIÊNCIA 

 

 

Anton "Suitbert" Hellinger, mas 

conhecido como Bert Hellinger, foi um 

psicoterapeuta alemão, criador do método 

das “Constelações Familiares”. Nascido na 

Alemanha em 1925, formou-se em Filosofia, 

Teologia e Pedagogia. Viveu e trabalhou na 

África durante 16 anos como missionário, 

dirigindo várias escolas de nível superior. 

Tornou-se psicanalista e, “por meio da 

Dinâmica de Grupos, da Terapia Primal, da 

Análise Transacional e de diversos métodos 

hipnoterapêuticos, desenvolveu sua própria 

Terapia Sistêmica e Familiar” (HELLINGER, 

2001)  

Resultado de 33 anos de pesquisa de 

Bert Hellinger a “Constelação Familiar” 

encontra reconhecimento no mundo inteiro, 

considerada com uma das terapias mais 

eficientes e bem-sucedidas da atualidade, 

inclusive no meio educacional. Segundo Bert 

Hellinger a “Constelação Familiar” não é 

psicoterapia e vai além de todos os métodos 

psicoterapêuticos. Embasado nas suas 

observações, estudos e experiências 

fenomenológicas, Bert Hellinger descobriu 

três leis que regem a nossa vida: a lei da 

ordem, a lei do equilíbrio e a lei do 

pertencimento. Bert Hellinger declara que as 



Ordens do Amor aplicadas podem ser 

consideradas leis da vida que são válidas para 

todos. Segundo Hellinger (2012, p. 11): 

O sistema das Ordens do Amor influencia-

nos do mesmo modo que o ambiente 

influencia uma árvore. Se esta consegue 

equilibrar-se entre a força da gravidade e a 

atração do Sol, cresce naturalmente na 

vertical, com os galhos igualmente 

distribuídos. Com essa forma, tem muita 

estabilidade. Se, porém, não consegue o 

equilíbrio, talvez por enraizar-se na parede 

de um penhasco, pode adaptar-se, 

crescendo tão verticalmente quanto o 

permita a conjunção de vento, solo, 

gravidade e Sol. Essa árvore não é pior que 

sua prima do vale, mais espigada, mas pode 

ser menos estável e alta que ela. Ambas 

estão sujeitas às mesmas leis da natureza, 

porém sofrem diferentes pressões de seu 

habitat e cada qual encontra o equilíbrio 

orgânico da melhor maneira possível. 

Segundo a lei da ordem, quem veio 

antes de nós tem o direito de precedência. Já 

a lei do equilíbrio nos fala sobre a 

importância de dar e receber. Por fim a lei do 

pertencimento nos fala que todos têm o 

direito de fazer parte do sistema no qual 

nasceram. Segundo Hellinger, sempre que 

infringimos uma dessas leis algo desequilibra 

em nossa vida e assim sofremos as 

consequências, na maioria das vezes, sem 

nem mesmo termos consciência disso. Estas 

três leis são denominadas por Bert Hellinger 

como “As Leis do Amor” e permite que ao 

vivenciarmos estás leis passamos ter sucesso, 

saúde e prosperidade em todas as áreas da 

vida. 

Mas como se dá uma “Constelação 

Familiar” na prática?  

Hellinger (2012, p.11) descreve-a como 

uma terapia grupal onde: 

Ao estabelecer uma constelação familiar, o 

participante escolhe outros integrantes do 

grupo para representar os membros de sua 

família, colocando- os no recinto de modo 

que as posições relativas de cada um 

reproduzam as da família verdadeira. Os 

representantes passam a ser modelos vivos 

do sistema original de relações familiares. 

O mais incrível é que, se a pessoa coloca a 

sua “família” com toda autenticidade, os 

representantes passam a sentir e a pensar 

de modo muito parecido com o dos 

membros verdadeiros — sem conhecimento 

prévio. 

Quem já participou fica perplexo com 

os resultados obtidos, não sabendo explicar 

como foi possível sentir as sensações, 

emoções e sintomas que lhe são alheios. 

Hellinger se recusa a teorizar sobre esse fato 

e comenta que não se sente capacitado a 

explicar o fenômeno, “mas ele existe e eu o 

utilizo” (Hellinger, 2012, 12). Quanto à 

aplicação do método Bert Hellinger afirma 

que: 

O método pode ser empregado para auxiliar 

pessoas a identificar o que deve ser feito e 

a utilizar as reações dos representantes 

para mudar a dinâmica familiar, de sorte a 

restabelecer as ordens sistêmicas ocultas 

do amor e permitir que ele flua livremente. 

Mas o que a “Constelação Familiar” 

tem a ver com Pedagogia e Educação?  

Para a pedagoga Simone de Lima 

Fritzen é através da pedagogia sistêmica que 

a Constelação Familiar entra na sala de aula 

como suporte no método de ensino. Fritzen 

(2019) destaca que as três leis que regem a 

nossa vida (lei da ordem, lei do equilíbrio e 

lei do pertencimento) atuam em todos os 

sistemas, sejam eles familiares ou 

organizacionais. Fritzen destaca ainda que a 

partir de seus estudos e da sua formação na 

área das Constelações Familiares, 

compreendeu como As Leis do Amor atuam na 

sala de aula e na escola como um todo e 

finaliza dizendo que: 

Ousaria dizer que a Pedagogia Sistêmica, é 

a “Pedagogia do Amor”, pois inclui a todos 

e tudo que cada um carrega em seu 

coração. Trazer essa postura para sala de 

aula e para a escola foi para mim um 
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despertar para uma nova percepção de 

mundo e dos contextos dos quais 

trabalhei.”  
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NOSSA PROGRAMAÇÃO: 

Gostaríamos de destacar nossos 

Webnários realizados nos dias 05 e 15 de maio 

de 2020. O primeiro Webnário teve como 

tema “Os Benefícios do Sorriso em Tempos de 

pandemia e o segundo “Como Tratar 

Ansiedade em tempos de Isolamento Social” 

tendo a participação especial de Vitória de 

Fátima Brito Borges (Professora, terapeuta 

Holística – TFT, Barras de Accsses, MTVSS, 

Facelift, Raikana, Educadora Visual e 

Thetahealing). Esses Webnários fazem parte 

de atividades de ensino e extensão 

denominada “A Medicina Vibracional como 

Tratamento dos males do Corpo e da Alma”. 

Também começamos a realizar a 

atividade “Debatendo com o PET: Filmes, 

artigos, seminários de temas atuais da 

ciência” (Atividade de Ensino e Extensão), 

como atividade remota. Assim a metodologia 

foi adaptada e para o debate criamos um 

questionário pelo Formulários Google online 

onde consta: o título da palestra “Quebrando 

o Silêncio: como os homens se transformam” 

e o texto: DEBATENDO COM O PET CIÊNCIAS 

NATURAIS - UFMA Campus Bacabal traz para 

VOCÊ uma palestra com o idealizador do 

portal "Papo de Homem", Guilherme 

Valadares fala um pouco sobre as prisões e a 

solidão masculina. Neste talk, ele aborda a 

masculinidade tóxica e como ela acaba 

agredindo o homem, criando 

comportamentos autodestrutivos e 

reafirmando o conceito da "The Man Box". 

Assista a palestra no site 

(https://www.youtube.com/watch?v=gw09Q

lQE7J4&t=2s). Após assistir a palestra de 

apenas 16 minutos, RESPONDA O 

QUESTIONÁRIO ABAIXO. Assim conseguimos 

inovar em termos de metodologia e vencer as 

adversidades do momento 

Assim em tempos de pandemia estamos 

dando continuidade a todas as atividades que 

podem ser desenvolvidas por meio do acesso 

à internet. A exceção são as atividades “O 

Campus Vai às Escolas (Atividade de Ensino e 

Extensão)” e “PROJETO DE LEITURA CONTE 

OUTRA VEZ: A leitura como instrumento 

eficaz para o desenvolvimento intelectual e 

crítico do estudante (Atividade de Ensino, 

Pesquisa e Extensão)”. 

 

PET CIÊNCIAS NATURAIS – UFMA/BACABAL: 
Integrantes 

Tutor: Meubles Borges Júnior. 

Peteanos: Ana Cristina Santos Sousa; André Silva 

Jacinto; Cristiane Pereira Santos; Eliúde dos 

Santos Alves; Gabryele Nascimento Silva; Giovana 

de Sousa Passo Lima; Laís Cristina de Moura Vieira; 

Mariana Lucy Lima Porto; Mariana Sousa Leite; 

Paulo Henrique de Morais Sousa; Tone Edson Matos 

de Sousa. 
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