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RESUMO
O Ronda para Homens

ças culturais e reduzindo a reincidência entre os autores de violência. A proposta
do Ronda para Homens é um “papo de homem para homem” no qual são discutidos
promovendo a interação entre policiais e os cidadãos das comunidades assistidas
pela Ronda Maria da Penha e potencializando a possibilidade de mudança cultural
no combate ao machismo.

Ronda para Homens da Ronda Maria da Penha PMBA | Salvador (BA)

45

INTRODUÇÃO
-

ocorrências de violência contra a mulher.
-

-

feminino de policiais da PMBA1
Maria Felipa, e estando na época alocada na Secretaria de Políticas para as
Mulheres, Denice iniciou o desenho da Ronda Maria da Penha, oficializado a

-

nhar a Ronda para Homens.
O Ronda para Homens é um subprojeto da Ronda Maria Penha desenvolanos de experiência no trabalho operacional. Tendo passado por batalhões

imagem do “policial de verdade”. São profissionais respeitados pela expecom os homens que participam das oficinas e palestras.
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Violência contra a mulher
Constitui qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofri-

Fonte: Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a

Tipos de violência contra a mulher
“Violência Sexual
chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule o

qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal
da mulher;
Violência Psicológica

-

ma da mulher ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou ainda que
vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constando direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica
e à autodeterminação;
ção parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais,
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer
suas necessidades;
ção ou injúria;
Violência Institucional

-

doras de serviços públicos. Mulheres em situação de violência são, por vezes, ‘revitimizadas’ nos serviços quando: são julgadas; não têm sua autonomia respeitada; são forçadas a
contar a história de violência inúmeras vezes; são discriminadas em função de questões de
taque é a violência sofrida por mulheres em situação de prisão, que são privadas de direitos
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DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
que vinha sendo gestado desde 2013 na Secretaria de Políticas para as Mulheres
(SPM). Neste período, a major Denice Santiago trabalhava na SPM e acreditava

ideia de desenvolver uma iniciativa em parceria entre a SPM e a PM, a major viajou até Porto Alegre para conhecer a Patrulha Maria da Penha, iniciativa pioneira
desenvolvida pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Com os dados coletados
nesta visita, a Ronda Maria da Penha passou a ser sistematizada e um termo de

A Ronda Maria da Penha é um projeto que atende mulheres que tiveram
-

medidas protetivas de urgência são atendidas pela PM, mas aquelas considera-

A partir deste aceite os policiais da RMP-BA entram em contato com a assis-

-

-

O Ronda para Homens surge em julho de 2015 como um subprojeto do Ronda
Maria da Penha. Isto porque o comando da experiência entendeu que uma etapa
que residem nas comunidades que concentram altos índices de violência contra
Neste sentido, o projeto foi desenvolvido com foco nos homens das comunidades
das assistidas e policiais militares do sexo masculino da PMBA que também ne-
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A proposta do Ronda para Homens é um “papo de homem para homem”. As
mulheres que compõe a equipe participam de quase todas as fases do processo,

tes tipos de violência contra a mulher a partir de exemplos do dia a dia. Os policiais
fazem parte do cotidiano da sociedade e que por vezes parecem invisíveis, mas que
apesar de não serem reconhecidas como violências pelos homens ou mesmo pelas
mulheres, são formas violentas de relacionar-se com as mulheres que foram natuvisita ao projeto, acompanhamos uma atividade do Ronda para Homens com Guardas Municipais da cidade de Itaparica, realizada a pedido da prefeitura de Itaparica,
que pretende criar uma ronda Maria da Penha na Guarda Municipal. A passagem
abaixo traz um exemplo da discussão realizada nas atividades, liderada pelos dois

A mulher é dona do corpo dela, ela só deita com você se ela quiser, ela não é
obrigada mesmo sendo casada ela não é obrigada a deitar com você. Ela só
vai fazer o que ela quiser fazer, porque o corpo dela pertence a ela, assim como
te obrigando-a a deitar com você. Ela por muitas vezes até pode deitar, mas ela
deitando contra a vontade dela e após o ato indo a uma delegacia é constatado
estupro. Acordem pra isso, isso com qualquer mulher, seja qualquer ato força-

homens autores de violência, mas eles compreendem que isso deve ser feito
mente na expansão do programa.
-
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INFRAESTRUTURA
A Ronda Maria da Penha e a Ronda para Homens não contam com recurem um batalhão da cidade de Salvador junto a outros policiais e a Delega-

exclusivas, sendo uma delas despadronizada. As viaturas padronizadas contam
da ronda Maria da Penha nas suas fardas, também com contorno em tom de

INSTITUCIONALIDADE

a Polícia Militar da Bahia, a Polícia Civil da Bahia, o departamento de Polícia Téc-

Companhia Independente com um efetivo maior e a possibilidade de desen-

continua sendo um subprojeto da Ronda Maria da Penha.
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PARCERIAS E ATIVIDADES DE FORMAÇÃO
Desde o princípio a Ronda Maria da Penha foi pensada a partir de uma perspec-

muitas mulheres necessitam de acolhimento, do suporte do Centro de Referência
um subprojeto, a Ronda para Homens também conta com o apoio e suporte da

-

PROTOCOLOS
Desde agosto de 2015 a Ronda Maria da Penha conta com protocolos que
1)

-

2)
3)
4)

grante de descumprimento.

Segundo a Major que comanda a Ronda Maria da Penha, os protocolos estão
sendo revisados e complementados a partir da experiência de dois anos de imvimento das metodologias orientadas pela perspectiva de gênero utilizadas nas

PRINCIPAIS RESULTADOS
A tabela 1 apresenta os resultados das atividades desenvolvidas pelo Ronda
para Homens entre 2015 e 2016. Foram realizadas 12 palestras de sensibiliza-
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da Maria da Penha, com Guardas Municipais e com Policiais Militares, nos quais
foram capacitados 240 homens.
TABELA 1: Número de atividades desenvolvidas e número de pessoas capacitadas

Local
Piritiba

4

80

Salvador

5

100

Riachão de Jacuípe

2

40

Itaparica

1

20

TOTAL

12

240
Fonte: Relatório interno da PMBA.

O Ronda para Homens é um projeto implementado exclusivamente na capital,
outros policiais militares e/ou guardas municipais. No momento as equipes da
Ronda Maria da Penha de Paulo Afonso e Feira de Santana estão passando pela

indicaram que os participantes apreciaram as atividades e relataram ter aprenLei Maria da Penha e sobre as desigualdades de gênero, os conhecimentos são
transmitidos em uma linguagem simples e clara o que facilita a apreensão por
dentes das comunidades nas quais a Ronda Maria da Penha atua. Neste caso, é
importante destacar, portanto, a importância na escolha dos porta-vozes quando uma mensagem precisa ser transmitida.

2015 foram atendidas em Salvador 442 mulheres, foram realizadas 1804 visitas,
da medida protetiva e 150 palestras para a comunidade, que podem ou não
envolver a equipe do Ronda para Homens.
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realizados no interior indicam 386 mulheres atendidas, 72 palestras realizadas e

que é a existência de Delegacia da Mulher e de vara especializada.
TABELA 2:
2015

2016

Salvador

Interior

Salvador

Interior

177

-

265

386

Visitas

630

-

1.174

1.507

Palestras

77

-

73

72

Fonte: Relatório interno da PMBA.

DESAFIOS
Apesar de sua institucionalidade, a Ronda Maria da Penha ainda é muito peciente para dar conta da demanda.
Ainda menor é o Ronda para Homens que, embora seja bastante procurado
por outros batalhões e guardas municipais para ampliar o processo de capacitareduzido por contar com apenas três policiais destacados para a atividade. Neste sentido, embora o projeto seja audacioso e mostre resultados preliminares

-

ao tema. As mulheres correspondem a apenas 9,8% dos efetivos das Polícias
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cargos de comando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto Ronda para Homens se mostra como uma iniciativa inovadora que
nidades atendidas pelo projeto. Internamente, tem como tarefa sensibilizar e
formar multiplicadores acerca das desigualdades de gênero, incorporando essa
lei Maria da Penha.

-

das opressões que as mulheres sofrem no dia a dia. O projeto também acerta
se mostra bem sucedida.

tiplicado a partir da voz dos cabos do sexo masculino. Promove, deste modo,

cultural no combate ao machismo.
A Ronda Maria da Penha conta com uma série de protocolos que normatizam o atendimento prestado pelos policiais, o que facilita o monitoramento
da atividade. O programa encontra-se institucionalizado por meio de decreto
dos resultados.
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