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Com licença poética 

 

 

“Quando eu nasci um anjo esbelto, 

Desses que tocam trombeta, anunciou: 

Vai carregar bandeira! 

Cargo muito pesado pra mulher, 

Esta espécie ainda envergonhada. 

Aceito os subterfúgios que me cabem, 

Sem precisar mentir. 

Não sou tão feia que não possa casar, 

Acho o Rio de Janeiro uma beleza e 

Ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 

Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina. 

Inauguro linhagens, fundo reinos 

- dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

Já a minha vontade de alegria, 

Sua raiz vai até o meu mil avô! 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou.” 

 

Adélia Prado. Bagagem. 
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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa procurou debater a inserção da mulher na Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro pela perspectiva das relações de gênero. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico com o intuito de compreender como as relações de gênero influenciam a 

presença da mulher em instituições militares. A metodologia utilizada foi a pesquisa de 

campo através de entrevistas semiestruturadas com Policiais masculinos e femininos para 

conhecer os lugares destinados às mulheres na corporação, quais as dificuldades encontradas 

por elas no exercício da função, o que se modificou nos últimos anos. A corporação ainda 

sofre influência das representações sociais de gênero baseados na crença de que as diferenças 

e desigualdades sociais entre homens e mulheres derivam de diferenças biológicas. A questão 

principal observada foi a necessidade que as policiais femininas tem de provar que são 

capazes para atuarem como policiais militares, devido ao descrédito dos pares sobre a 

capacidade das mulheres exercerem uma profissão considerada masculina. 

 

Palavras chaves: Gênero; Polícia Militar; Representações sociais. 

 

ABSTRACT 

 

The present research sought to discuss the insertion of women in the Military Police of the 

State of Rio de Janeiro from the perspective of gender relations. A bibliographical survey was 

carried out in order to understand how gender relations influence the presence of women in 

military institutions. The methodology used was the field research through semi-structured 

interviews with male and female police officers to know the places destined to women in the 

corporation, what difficulties they encountered in the exercise of the function, which has 

changed in recent years. The corporation is still influenced by gendered social representations 

based on the belief that social differences and inequalities between men and women derive 

from biological differences. The main issue noted was the need for female police officers to 

prove that they are capable of serving as military police because of the discrediting of peers 

on the ability of women to practice a male job. 

 

Keywords: Gender; Military police; Social representations. 
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I – O TEMA  

 

O interesse por esse tema surgiu no meu trabalho clínico realizado com policiais 

militares femininas em atendimento psicológico. À época trabalhava em uma unidade 

operacional, o 12º BPM1, fazia parte do quadro de oficiais da saúde da unidade e recebia 

policiais militares da própria unidade, de unidades vizinhas e também dependentes para 

acompanhamento psicológico. Esses pacientes chegavam a mim espontaneamente, 

encaminhados por seus pares, chefes ou outros profissionais de saúde da PMERJ2.Durante um 

breve período comecei a receber mulheres policiais militares, que iam uma a uma, me 

referenciando para suas colegas de farda. Durante os atendimentos percebia uma forma 

singularizada de relacionar-se com o trabalho. A grande maioria de policiais femininas, 

assistida por mim nessa ocasião, ocupava funções administrativas, e suas questões 

apresentadas nas sessões pouco tinham a ver com o trabalho, com a disciplina ou hierarquia 

típicas do militarismo, tema normalmente crucial para os homens. Suas queixas, muito 

frequentemente, estavam relacionadas com as relações conjugais, familiares, com os pares. 

Esse cenário observado me fez pensar na inserção das mulheres, nos quadros de praças 

e oficiais combatentes, em uma instituição tipicamente masculina, em que policiais são vistos 

e valorizados como “heróis”, “guerreiros”, e que devem “mostrar-se forte para o que 

acontecer”, como diz a Canção do Policial Militar. Atributos associados à virilidade, portanto, 

fazendo parte do ideário de masculinidade, apontado por Muniz (1999) como “coisa de sujeito 

homem”.  

A instituição já tem mais de 200 anos e somente nas últimas três recentes décadas foi 

autorizada a entrada de mulheres em suas fileiras, fato também observado em polícias 

militares de outros estados, nas forças armadas, com exceção da Polícia Militar do Estado de 

São Paulo (Soares e Musumeci, 2005) que possibilitou a incorporação de mulheres desde a 

década de 50.  

Essas instituições notadamente masculinas se configuram como campo fértil para 

realização de pesquisas sobre os impactos do processo de feminização que vem sofrendo 

desde a entrada de sua primeira turma, ainda que o número de mulheres presentes em suas 

fileiras represente uma ínfima parcela de sua população de policiais militares. 

O tema por mim escolhido se propõe a debater as relações de gênero na Polícia Militar 

do estado do Rio de Janeiro, questão ainda incipiente visto o número reduzido de pesquisas 

                                                             
1 BPM – Batalhão de Polícia Militar  
2 PMERJ – Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
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nesse campo. Problematizar os lugares reservados às mulheres na instituição, assim como 

buscar identificar as dificuldades encontradas pelas policiais femininas no exercício de suas 

funções por discriminação de gênero. 

Para alcançar esse objetivo foi crucial, também, conhecer e analisar a percepção que 

homens e mulheres policiais tem a respeito do trabalho feminino na PMERJ e o quanto as 

representações de gênero interferem na atuação feminina, seja nas funções relacionadas à 

atividade fim, em atividades administrativas ou assistenciais. Assim como levantar as 

possíveis modificações sofridas na última década em relação à presença da mulher na 

corporação. 

As mulheres presentes na instituição nos dias de hoje não fizeram parte dos momentos 

inaugurais, estão vivenciando dinâmicas institucionais próprias da última década, alcançando 

o último posto da carreira, comandando organização policial militar, inseridas em contexto de 

administração de conflitos no contato direto com a sociedade civil. 

Por sua vez, a sociedade também vem apresentando novas demandas e novas respostas 

a demandas antigas, o que exige mudança de posicionamento e nova forma de se fazer polícia 

no Estado, como, por exemplo, a criação das UPPs3, que motivou a entrada de um contingente 

maior de mulheres. 

Compreender o lugar que a mulher vem ocupando na Polícia Militar pode favorecer a 

criação de políticas institucionais afirmativas e de valorização da participação da mulher na 

instituição, assim como suas possibilidades de atuação, suas especificidades e seus limites. 

A realização desse trabalho ensejou um pedido oficial de autorização à PMERJ através 

do Escritório de Pesquisa e Desenvolvimento da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos do 

Estado Maior Geral com a apresentação de documentos que apontassem a necessidade da 

pesquisa, os objetivos, a metodologia empregada e o compromisso de apresentar os resultados 

obtidos, assim como meu compromisso em preservar a identidade dos sujeitos da pesquisa e 

também em me disponibilizar para ministrar uma aula sobre o tema pesquisado para praças e 

oficiais que se interessarem. 

Com a autorização recebi uma carta de apresentação para apresentar-me ao 

comandante do batalhão escolhido para iniciar a pesquisa de campo. 

 

 

 

                                                             
3UPPs- Unidades de Polícia Pacificadora 
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II – O CAMPO  

 

Há cerca de trinta anos as mulheres tiveram acesso aos concursos públicos destinados 

a ocupar lugares de praças e oficiais na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 

inicialmente fazendo parte de uma companhia feminina para, anos mais tarde, passaram a 

compor a tropa. Desde então vem realizando trabalhos, principalmente administrativos, mas 

também concorrendo às escalas de serviço de policiamento ostensivo, exercendo funções de 

assessoria, comando, direção e chefia. 

A Companhia de Polícia Militar Feminina da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro foi criada em 11 de novembro de 1981 através da Lei nº 746. A primeira turma 

formou-se em 1982 e era comandada por um oficial masculino. Em 1983 ocorreu a entrada de 

14 alunas no Curso de Formação de Oficiais. A Lei previa, ainda, a criação de um batalhão 

exclusivamente feminino. 

As funções das policiais na companhia estavam ligadas ao policiamento de trânsito, às 

operações militares que envolviam o trato com mulheres e menores e também ao serviço nos 

terminais marítimos, ferroviários, rodoviários e aeroviários e nos serviços que fossem 

compatíveis com sua condição de mulheres (Lei nº 476, de 11 de novembro de 1981). 

Mas essa inserção não significou equidade de gênero, já que inicialmente as mulheres 

não podiam chegar ao topo da hierarquia militar, tendo sido necessário reivindicar a 

unificação das carreiras para que as promoções ocorressem. Também provocou tensões, seja 

pela simples presença da mulher nos espaços de trabalho, antes ocupados só por homens, ou 

por passarem a ocupar postos estratégicos e legítimos de poder, a partir das promoções aos 

postos mais elevados. Além disso, a instituição passou a ter que lidar com questões que antes 

não faziam parte de seu cotidiano, como licença maternidade e relações amorosas entre 

policiais (Soares e Musumeci, 2005). 

Dez anos mais tarde o quadro feminino se unificou ao masculino possibilitando às 

oficiais e às praças concorrerem ao mesmo quadro de acesso de promoções, podendo ser 

promovidas até o último posto da carreira, Coronel de Polícia Militar (Soares e Musumeci, 

2005). Porém ainda estão submetidas a regras especialmente ditadas para elas no 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, no anexo de transgressões disciplinares, tais 

como “distrair-se com assuntos estranhos ao serviço” ou “usar, quando uniformizada, 

penteado exagerado, maquiagem excessiva”, entre outras. 
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A inserção das mulheres nas polícias se deu em um momento que se vislumbrava uma 

abertura política, motivada por um desejo de “humanizar” sua imagem, desgastada por seu 

papel no período da ditadura militar (Soares e Musumeci, 2005). 

Esse processo de feminização das policias no Brasil com o intuito de humanização, 

aponta para a reprodução dos estereótipos do papel da mulher na sociedade, esperava-se que 

elas fossem mais sensíveis, doces, mais hábeis no trato social em contraponto à brutalidade, 

muitas vezes atribuída às ações policiais (Tardin, 2016). 

Para a presente pesquisa escolhi uma unidade operacional com sede no município de 

Niterói, o 12º BPM4, que tem como característica principal o policiamento ostensivo através 

de diversas modalidades e planos de ação, abarcando dois municípios com suas 

especificidades, Niterói e Maricá, com efetivo aproximado de 1000 (mil) policiais militares, 

sendo 41 (quarenta e uma) policiais femininas distribuídas em atividades que vão, desde o 

patrulhamento dos espaços públicos à assistência numa creche dentro da unidade destinada a 

filhos de policiais militares, atividades administrativas e assistência à saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 BPM – Batalhão de Polícia Militar  
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III – A METODOLOGIA  

 

O ponto de partida para a pesquisa foi fazer um levantamento bibliográfico de temas 

que possibilitassem maior compreensão da problemática levantada, como o conceito de 

gênero, a divisão social do trabalho a partir das diferenças sexuais e também para conhecer 

pesquisas que já abordaram a questão do ingresso das mulheres nas forças armadas e nas 

polícias militares estaduais. 

A consulta de leis e regulamentos também foi necessária para maior compreensão do 

objeto de estudo, como a Lei Estadual Nº 476 de 11/11/1981 que versa sobre a criação da 

Companhia de Polícia Militar feminina e o Decreto Nº 6.579 de 05/03/1983 que cria o 

Regulamento Disciplinar da PMERJ.  

A bibliografia escolhida propiciou conceituar gênero e relacionar a forma como as 

diferenças sexuais são associadas aos papéis que são atribuídos às mulheres na sociedade, 

ponto central para o entendimento do presente estudo. Também foram privilegiadas diversas 

pesquisas que buscam compreender as relações de gênero estabelecidas nas instituições 

militares. 

Para a pesquisa de campo a metodologia escolhida foi a realização de entrevistas semi-

estruturadas através de um roteiro flexível que buscasse conhecer quais são as tarefas 

destinadas às mulheres, quais desafios são encontrados no exercício da função, quais são as 

percepções sobre a presença da mulher na corporação, como se deu a entrada delas, como se 

relacionam com os pares, quais são contribuições que a presença da mulher favorece, quais 

atividades percebem como compatíveis com a condição de mulher, se conhecem o feminismo 

e se acham que isso influenciou a forma como a mulher é tratada na instituição, como se 

sentem sendo mulheres na corporação. 

O público alvo das entrevistas foi constituído por policiais militares masculinos e 

femininos, praças e oficiais de diversos graus hierárquicos, lotados no 12º BPM. A escolha de 

entrevistar homens se deve ao fato de que pensar em gênero significa, antes de tudo, pensar na 

relação entre homens e mulheres, que não é possível problematizar as questões femininas sem 

considerar a relação entre os gêneros. Também foram escolhidos oficiais da reserva que 

vivenciaram os momentos inaugurais da entrada das mulheres na corporação e que 

acompanharam todo o percurso delas até mais recentemente. Para viabilizar essas entrevistas 

foi feito contato diretamente com os oficiais que se disponibilizaram prontamente a colaborar 

com a pesquisa. 
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O passo seguinte foi apresentar-me no batalhão munida com minha carta de 

apresentação. Após ser recebida pelo comandante da unidade fui encaminhada para falar com 

o P15, chefe da sessão de pessoal, para que as entrevistas fossem viabilizadas. Recebi 

informações sobre o número de mulheres policiais, que totalizavam 41, embora havia uma 

parcela em licença-maternidade ou afastada para tratamento de saúde, também que a grande 

maioria estava empenhada em funções administrativas ou na creche, que somente três 

policiais estavam empenhadas na atividade-fim, ou seja, atuando no policiamento ostensivo. 

Foi disponibilizada a sala da Psicologia para a realização das entrevistas, e após contatar as 

psicólogas da unidade as datas foram agendadas. 

Recebi da P1 relação das policiais da unidade com seus respectivos postos de trabalho, 

o que possibilitou contatá-las diretamente em seus locais de trabalho, me apresentar, 

apresentar a pesquisa e convidá-las a participar. Observei clara disponibilidade em participar e 

responder às perguntas, tendo conseguido realizar doze entrevistas.  

Em relação aos policiais homens fui até as seções me apresentando e convidando-os a 

participarem da pesquisa. O fato de já ter trabalho na unidade foi um facilitador, pois já 

conhecia muitos dos policiais da unidade, que se prontificaram a participar ou convidaram 

seus colegas. Realizei doze entrevistas com os policiais masculinos. 

A entrevista com os oficiais da reserva remunerada se deu através da minha 

orientadora, que após contatá-los e os mesmos se disponibilizarem, forneceu-me seus 

respectivos telefones para o agendamento das entrevistas, que ocorreram separadamente em 

dias diferentes. Houve por parte deles grande interesse em participar da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 P1 – Primeira Seção 
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IV – GÊNERO E MILITARISMO 

 

1 – Conceito de Gênero  

 

O iluminismo trouxe consigo, no final do século XVIII, a prevalência da razão como 

única forma de se chegar ao conhecimento, privilegiou a fraternidade, a igualdade e a 

liberdade, uma educação voltada para a autonomia. Mas as mulheres não foram contempladas 

por essas ideias iluministas. Com esse olhar racional não se podia mais atribuir a inferioridade 

feminina aos desígnios de Deus, justificativa usada para perseguir, moldar comportamentos e 

levar mulheres à fogueira. Foi preciso buscar nas diferenças biológicas a razão para sustentar 

as estruturas de poder vigentes até então (Leite, 2011). 

O sujeito cartesiano cindido entre razão e emoção deu origem à visão de mundo 

dicotômica, alto/baixo, claro/escuro, homem/mulher. E esse ser pensante universal foi 

representado por uma subjetividade masculina. Não havia espaços para diferenças, fossem de 

gênero, de classe, etnia ou orientação sexual. 

As diferenças anatômicas, até então, baseavam-se na teoria de que os órgãos genitais 

eram iguais, mas nas mulheres estavam escondidos e nos homens aparentes. A ênfase nas 

diferenças genitais passou a servir de indicador para pensar os papéis de homens e mulheres. 

Para uns a vida pública e para as outras, a privada. Não havia possibilidade de pensar 

semelhanças em relação ao exercício da cidadania (Soihet, 1997).  

Os iluministas, então, viam a mulher como um ser de paixão, da imaginação, porém 

excluídas da genialidade, dos conceitos, do pensamento racional. Razão somente cultivada 

para que bem desempenhassem suas atividades “naturais”, como obedecer ao marido, cuidar 

dos filhos. 

Chartier (1995) aponta que, ainda na época da Revolução Industrial, no século XVIII, 

havia discursos que legitimavam a divisão sexual do trabalho, da economia política, das 

legislações, das reivindicações sindicais, que cristalizavam a oposição atividade doméstica e 

assalariada e a função reprodutora e produtiva. Consequentemente as mulheres forem sendo 

limitadas a exercerem determinadas funções próprias para seu sexo.   

Esses pressupostos ganharam respaldo científico no século XIX. A própria medicina 

apontava como características femininas a doçura, o recato, a fragilidade, a vocação maternal. 

Já os homens, eram caracterizados como possuidores de natureza autoritária, força bruta, 

empreendedores, racionais e sexualmente sem freios.  
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A partir daí a divisão de papéis se consolida com uma rigidez nas atuações divididas 

por gênero, sendo interiorizado pelas próprias mulheres a partir das práticas e discursos 

masculinos, manifestos em diferentes registros, acabam por garantir o consentimento 

feminino nas representações da diferença entre os sexos. A inferioridade feminina vai se 

inscrevendo sistematicamente a partir dessas representações repetidas cotidianamente 

(Chartier, 1995). 

Mas essa interiorização não ocorre sem algumas manipulações. As exigências sociais 

relativas aos padrões de beleza que são ditados pelo desejo dos homens podem produzir uma 

submissão que não se define alienante, mas numa tentativa de subverter a condição de 

dominação. A “beleza” como tática para se voltar contra a ordem que produziu tal dominação. 

Essas diferenças anatômicas entre os sexos masculino e feminino vem sendo usadas, 

historicamente, para justificar naturalização das desigualdades de gênero e dos papéis sociais 

atribuídos para homens e mulheres, principalmente quando se trata da divisão no trabalho, em 

que a distribuição das atividades está bastante estrita a cada um dos sexos, assim como os 

instrumentos a serem utilizados, o local a ser realizado e o tempo empregado (Bourdieu, 

2012).  

A divisão entre os sexos está presente em todas as coisas, nos espaços das casas, onde 

o salão é reservado aos homens, enquanto às mulheres é reservada a cozinha; no mundo 

social, designando quem ocupa os mercados e quem ocupa as assembléias; nos corpos, através 

de um esquema de percepção, pensamento e ação, que corroboram para a legitimação de um 

discurso de naturalidade dessa divisão, partilhado por homens e mulheres. Dessa forma, as 

mulheres foram destinadas a ocupar os lugares inferiores, assim como foram ensinadas como 

se comportarem, quais posturas devem ter (Bourdieu, 2012). 

Podemos observar, em vários períodos da história, como as mulheres foram excluídas 

do exercício da cidadania, impedidas de votar, de participarem ativamente da vida política, 

justificado pela diferença sexual, biológica, o que contribuiu para uma diferenciação política e 

social (Scott, 2005).  

A mulher, vista como frágil e indefesa, demanda ser cuidada e protegida, já a força 

masculina dispensa explicações, impondo-se como neutra, não precisa de discursos para 

legitimá-la. A virilidade, que em seu aspecto ético está relacionada a conservação e aumento 

da honra, acabou por ser associada à virilidade física, principalmente à potência sexual. 

Esse processo de virilizar o menino ocorre desde a infância com o intuito apagar 

quaisquer traços femininos, no controle da postura ereta. Na mulher essa aprendizagem se dá 

de forma ainda mais radical, constituída pelo que lhe falta, no controle do corpo, da postura, 
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na conduta moral e social, na linguagem, nas maneiras de vestir-se, na docilidade. Assim as 

identidades masculinas e femininas vão se inscrevendo de maneiras antagônicas (Bourdieu, 

2012). 

Essa dominância masculina é chancelada pelas instituições tradicionais, Estado, 

Família, Igreja e Escola formando e perpetuando o ponto de vista dos dominantes, fazendo 

parecer natural, vai se construindo na relação entre dominados e dominantes, de forma 

inconsciente, em que mulher acaba acreditando em sua inferioridade e incapacidade (Tardin, 

2016). 

As atividades produtivas também foram marcadas por essa divisão sexual em que aos 

homens foi garantido o monopólio das funções oficiais, públicas, de trocas de honra, de 

desafios e de morte, como no caso das guerras, enquanto as mulheres estão inscritas como 

objeto de trocas, mesmo que esteja em posição de organizar as trocas. 

Homens e mulheres prisioneiros da representação de gênero, submetidos a 

socialização que visa a uns o exercício da dominação, a outras a abnegação, o silêncio. Das 

mulheres espera-se que sejam simpáticas, atenciosas, discretas (Bourdieu, 2012).  

Aos homens a exigência de demonstrar sua virilidade em tempo integral, 

principalmente em relação a sua prontidão ao combate e exercício da violência, o que pode 

ser visto com clareza nas ações policiais consideradas privilegiadas, ou seja, os policiais que 

ocupam funções em que são necessários o uso da força e vigor, que “provam” seu destemor 

ao enfrentarem cotidianamente trocas de tiros com grave risco à vida e à saúde, questão de 

honra, algo muito caro aos homens, em detrimento das funções de menor valor como a 

administração de conflitos no contato direto com a população civil. 

Através desse prisma, podemos analisar a instituição policial militar, fundada há mais 

de 200 anos por homens, e iniciando seu processo de feminização há pouco mais de 30 anos. 

Seus regulamentos e normas de funcionamento também criados pelos homens obedecendo a 

lógica da divisão social dos papéis atribuídos de acordo com o sexo, aos homens a guerra, a 

demonstração de força e virilidade, onde os policiais ligados diretamente nas ações de 

combate são mais valorizados e identificados com o fazer policial. Às mulheres coube, 

inicialmente, o amparo aos idosos, e crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, 

atividades compatíveis com sua “natural” vocação maternal.  

Essas questões relativas à exigência do enfrentamento da violência através do combate 

como prova de virilidade também pude observar na minha clínica: em atendimento 

psicológico testemunhei policiais que vivenciavam grande mal estar por não se sentirem à 

altura desse modelo, por não poderem enfrentar o combate e a guerra, por se sentirem acuados 
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e com medo diante da iminência de uma troca de tiros.  Como afirma Bourdieu, p. 7, 2012: 

“A virilidade, como se vê, é uma noção eminentemente relacional, construídas diante de 

outros homens, para os outros homens e contra a feminilidade, por uma espécie de medo do 

feminino, e construída, primeiramente, dentro de si mesmo”. 

Embora a dominação masculina venha perdendo força, muitos de seus fundamentos, 

continuam a exercer influência sobre o mundo sexualmente hierarquizado, fazendo com que 

as mulheres aceitem como naturais as prescrições que lhes são dirigidas.  Sobrevivem as 

expectativas dos papéis a serem exercidos tanto por homens quanto para as mulheres, entre 

quem ocupa lugares no público e no privado. Aos homens os espaços que remetem dureza 

viril e às mulheres os espaços femininos, suaves, floridos, rendados, que remetem a 

fragilidade. Essas expectativas presentes também nas posições de trabalho oferecidas às 

mulheres reforçam a divisão sexual do trabalho, cujos cargos exigem submissão e necessidade 

de proteção. Na PMERJ ouvimos com relativa frequência que as mulheres policiais devem 

trabalhar em serviços internos, pois são frágeis, indefesas e precisam ser protegidas dos 

perigos da rua (Bourdieu, 2012).  

Essas posições subalternas que as mulheres estão sujeitas cotidianamente, como 

quando estão ocupando papéis secundários na TV, participam de um debate público e são 

insistentemente interrompidas ou caladas, quando ouvem piadas acerca de sua capacidade de 

entendimento, funcionam quase sempre como uma negação da existência, obrigando a mulher 

a necessidade de se impor através de estereótipos que acabam reforçando seus papéis, como 

exibir um brilho exacerbado sendo visto como capricho ou exibição, ou a sedução que se 

baseia numa dominação reconhecida e acaba por reforçá-la. 

Dessa forma, atos discriminatórios lhes são dirigidos e suas reivindicações são vistas 

como caprichos, algo que não se precisa dar atenção, acabando por reduzi-la à feminilidade 

com galanteios, com consequente baixa representação das mulheres em posições de poder 

(Bourdieu, 2012). 

O século XX trouxe consigo demandas de maior participação das mulheres na vida 

pública decorrentes do processo de industrialização e do mercado de trabalho. Aos poucos 

foram ocupando os espaços públicos e muitas delas tornaram-se chefes de família em virtude 

dos novos arranjos familiares, embora o modelo vigente ainda seja o patriarcal (Tardin, 2016). 

Mesmo após significativas mudanças na participação das mulheres no mercado de 

trabalho, ainda lhes é imposto ou recomendado que assumam funções semelhantes às 

desempenhadas no lar: ensino, cuidados e serviços (Bourdieu, 2012). 
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Não há como pensar o lugar destinado às mulheres na sociedade sem compreender o 

conceito de gênero. Esse termo passou a ser usado por feministas americanas para se 

contrapor à ideia do determinismo biológico das diferenças sexuais (Scott, 1991), usado para 

impor padrões de comportamento ditos “femininos” ou “masculinos” e também como forma 

de submissão das mulheres. Revela também o entendimento desses aspectos de forma 

relacional, sendo impossível considerar homens e mulheres separadamente. 

Mais recentemente o termo “gênero” passou a substituir “mulheres” nos títulos de 

pesquisa acadêmica, visando maior aceitabilidade devido a sua conotação mais neutra e 

objetiva. Integra-se a terminologia científica das Ciências Sociais e não está associada à 

política do feminismo, consequentemente com menor resistência no mundo acadêmico. 

Enquanto o termo “história das mulheres” se afirma politicamente pois considera as mulheres 

como sujeitos da história, já o termo “gênero” inclui as mulheres sem nomeá-las e assim não 

correndo risco de se constituir em uma ameaça crítica (Scott, 1991). 

Além disso, pensar “gênero” significa pensar a relação entre homens e mulheres, já 

que o estudo de um implica o estudo do outro, e já que não é possível problematizar as 

vicissitudes das mulheres fora do contexto das relações sociais com os homens, o que, 

contribuiria, ainda mais, para a perpetuação do mito de que, a experiência de um gênero nada 

tem a ver com a do outro. Permite também rejeitar as explicações biológicas que submetem as 

mulheres a determinados papéis, como ter filhos e os homens a outros, como ser o forte 

protetor. Indica as “construções sociais”, a criação social sobre as ideias de quais são os 

papéis designados para os homens e quais papéis das mulheres. Enfim, gênero indica “uma 

categoria social imposta sobre um corpo sexuado” (Scott, p.3, 1991). 

As diferenças sexuais existem e são incontestáveis, tornando-se imprescindível refletir 

como se deu a construção social e cultural dessas diferenças, marcadas por relações de poder 

e pela dicotomia masculino\feminino, que legitimam discursos e condutas, definindo quais 

seriam as funções apropriadas de acordo com a identidade de gênero (Tardin, 2016). 

Até os dias hoje poucos estudos foram realizados na PMERJ para pensar o papel da 

mulher em suas fileiras, considerando as perspectivas de gênero. Nos vídeos institucionais 

vimos, muitas vezes, a policial mulher em atitudes maternais no exercício de sua função, 

reafirmando sua vocação “natural” para a maternidade, enquanto os policiais homens ainda 

estão atrelados à ideia de força e combate.  O conceito de gênero pode ser crucial para 

compreender o papel da mulher nas forças policiais e o quanto sua participação está 

relacionada com a divisão sexual do trabalho.  
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2 – A mulher militar, a mulher policial 

 

O protagonismo nas guerras sempre pertenceu aos homens embora haja conhecimento 

da participação de mulheres em guerras e revoluções desde a antiguidade até os dias mais 

recentes, rompendo com os estereótipos de que as mulheres são frágeis, indefesas e que o 

combate é eminentemente masculino. Nesse cenário se destacaram os celtas e os germânicos 

que valorizavam a presença das mulheres no campo de batalha por sua visão de que a mulher 

tinha algo de divino e profético. Mas não havia reconhecimento de sua importância e muitas 

delas acabavam sendo consideradas prostitutas no campo de batalha (Tardin, 2016). 

Na idade média diversas mulheres se destacaram, heroínas que protegiam seus 

domínios contra invasões externas e comandavam tropas, como Joana D’Arc, símbolo 

feminino na guerra, contrariando a imagem normalmente difundida em relação às mulheres no 

front (Tardin, 2016). 

No século XX as mulheres tiveram papel fundamental na guerra civil espanhola, as 

milicianas, que atuaram no combate e na retaguarda contra a ditadura de Franco, se tornando 

ícones da luta contra o fascismo. Ainda assim esperava-se delas que continuassem a exercer 

funções consideradas femininas, como cozinhar e lavar. Mesmo na luta pela democracia os 

papéis de gênero, tradicionais, permaneciam. Apesar disso, não tiveram um lugar de destaque 

na história, foram esquecidas e silenciadas. Os vencedores, conservadores, escreveram a 

história censurando a coragem e destemor dessas mulheres (Tardin, 2016). 

Os exércitos foram se tornando cada vez mais burocráticos e profissionais, 

consequentemente mais masculinizados. 

Na 1ª guerra mundial a participação das mulheres foi bastante tímida no combate, 

tendo sido reservada sua maior participação como força de trabalho. Ao final da guerra as 

mulheres retornaram às suas atividades tradicionais, o lar, os filhos (Tardin, 2016). 

Já na 2ª guerra mundial a participação da mulher foi ampla, tanto nos campos de 

batalha, como na força de trabalho, na substituição dos homens como chefes de família. Após 

a guerra, o mesmo processo, as mulheres retomam suas atividades consideradas apropriadas 

para seu gênero, o cuidado com o lar e seus filhos, os homens retomam “seu lugar” na esfera 

pública. Mas a partir desse momento, uma breve esperança se instala, de uma mudança em 

relação aos papéis tradicionais femininos, uma vez que as mulheres mostraram que podem, 

voluntariamente, assumir posições no combate, contrariando a idéia de que são pacíficas por 

natureza (Tardin, 2016). 
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Nas últimas quatro décadas um longo processo vem se desenvolvendo proporcionando 

às mulheres integrarem-se às Forças Armadas de vários países, inclusive o Brasil. Com as 

policias militares estaduais vivenciamos processos semelhantes. A entrada das mulheres em 

profissões e atividades tipicamente masculinas se denomina feminização (Lombardi, 2008). 

O processo de feminização das forças armadas na Europa e América do Norte ocorreu 

no início dos anos 70 e teve seu desenvolvimento diversificado conforme o país. Na década 

de 80 já integravam carreiras únicas que possibilitavam o acesso aos postos mais elevados.  

Muitos deles não incluíam as mulheres em postos de combate, mas ao final da década de 80 já 

havia sido extinto o quadro específico feminino, possibilitado o ingresso delas nas escolas de 

oficiais e favorecendo a inclusão de políticas de combate à discriminação de gênero 

(Lombardi, 2008). 

No Brasil a presença feminina nas Forças Armadas data do século XIX com a 

presença de Maria Quitéria, Ana Vieira e Anita Garibaldi, que participaram heroicamente de 

revoluções na Bahia, em São Paulo e na Revolução Farroupilha. Na 2ª guerra mundial há 

registro da inclusão de mulheres enfermeiras no exército (Lombardi, 2008). 

Mas foi em1980 que a Marinha Brasileira admitiu mulheres em seus quadros no recém 

criado CAFRM – Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, em um processo de 

racionalização e necessidade de maior qualificação de seus Recursos Humanos devido ao 

desenvolvimento de tecnologias eletrônicas, de comunicação e digitais, coincidindo com o 

maior ingresso das mulheres no mundo acadêmico. Mas somente na década de 90 foi possível 

a integração dos quadros femininos e masculinos, embora à mulher ainda era vedado a 

inclusão nas tripulações dos navios e submarinos, o ingresso no Colégio e na Escola Navais, 

as carreiras da Armada, dos Fuzileiros Navais e da Intendência, as atividades de combate 

(Lombardi, 2008). 

Já em 1981 foi a vez da Força Aérea Brasileira a integrar mulheres em seus quadros de 

praças. E em 2004 teve sua primeira cadete-aviadora a pilotar sozinha uma aeronave militar 

(Lombardi, 2008). 

O Exército brasileiro só admitiu mulheres em seus quadros em 1992, na Escola de 

Administração do Exército, ExAEx. Atualmente as mulheres podem se inserirna Escola de 

Saúde do Exército, EsSEx, o Instituto Militar de Engenharia, IME e finalmente a Academia 

Militar das Agulhas Negras, AMAN. 

Em relação às policiais militares estaduais a pioneira em aceitar mulheres em seu 

quadro foi a Polícia Militar do Estado de São Paulo, seu ambiente predominantemente 
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masculino tende a valorizá-lo, principalmente enaltecendo comportamentos considerados 

masculinos e viris e a prontidão para o uso da força física (Oliveira e Ferreira, 2013). 

A entrada das mulheres se deu muito timidamente e com pouca visibilidade, alguns 

estados restringem o percentual de mulheres em seu quadro, chegando, em média a 5% de seu 

efetivo. No total 26 Estados da Federação contam com mulheres em suas 

corporações(Calazans, 2004). 

A maior representação feminina em policias militares brasileiras é o Amapá com 

18,6% do efetivo, seguido de Roraima com 14,6% e Bahia com 13,5%. A média nacional é de 

8,8%. Enquanto isso há estados com restrições quanto ao percentual de ingresso de mulheres 

nas corporações policiais (Calazans, 2016). 

Em vários países do mundo a entrada da mulher nas forças policiais também respeitou 

características próprias e evoluiu de maneira diferenciada. Atendia à necessidade de ocupar o 

espaço deixado nas guerras pelo efetivo masculino e também para possibilitar reformas 

institucionais para o enfrentamento da perda de credibilidade e deterioração da imagem, além 

de ceder à pressão pela democratização no campo de trabalho fechado às mulheres (Soares e 

Musumeci, 2005). 

Nos Estados Unidos a inserção das mulheres se deu no século XIX, mas nos anos 90 

do século XX tinham chegado a apenas 12% de seu efetivo. Já na Austrália a expansão do 

número de mulheres nas policiais foi rápida nos anos 80 e hoje suas policiais estaduais 

contam com cerca de 25% a 35% de mulheres, embora poucas delas ocupem postos no alto 

escalão. Na Inglaterra, após ação anti-discrimanatória movida por candidatas mulheres 

rejeitadas no serviço policial, houve o abandono do sistema de cotas, facilitando a entrada de 

um grande número de mulheres (Calazans, 2004). 

A França passou a admitir mulheres em 1934, para ocuparem o cargo de assistente de 

polícia, suas atividades estavam voltadas para a assistência à menores em situação de risco. 

Aos poucos foram ocupando outros cargos e nos anos 80 houve um projeto de governo para 

garantir condições de emprego à força feminina, passando a 20% a garantia da participação 

feminina. Já a Alemanha vem incrementando o número de mulheres nas forças policiais 

ficando entre 40% a 50% da participação feminina (Calazans, 2004). 

Podemos concluir que a entrada das mulheres nas forças policiais pelo mundo se deu 

de forma homogênea, num longo processo de ampliação da participação das mulheres, até 

hoje não igualitário.  Apesar das diferenças e singularidades de cada país, coincidiu com a 

feminização do mundo do trabalho, globalização e a expectativa, no Brasil, de que as 

mulheres, por suas características natas, pudessem imprimir uma mudança de paradigmas na 
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forma de se fazer polícia. As mulheres, carentes de força bruta, portanto, menos truculentas, 

poderiam contribuir com as formas preventivas de policiamento e estariam aptas para a 

mediação de conflitos, ou funções consideradas como uma extensão de suas atividades 

domésticas (Calazans, 2014). 

Portanto, o desafio não é só ingressar em instituições notadamente masculinas, mas 

seguem com a difícil tarefa de afastar velhos fantasmas no desenvolvimento de novos ofícios 

(Woolf apud Souza, 2016). Exige um trabalho diário de mostrar competência e lidar com 

discriminações e angústias. 
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V – A MULHER POLICIAL MILITAR SEGUNDO AS POLICIAIS MILITARES 

 

[...].no recrutamento a mulher é sempre taxada como fraca[..]., o homem na policia é 
o soldado tal, a mulher é fem6, não tem nome, todo mundo que vai chamar você no 

pátio não chama a soldado tal, chama fem, mas os soldados todos tem nome[...]. e 

nós somos generalizadas...(JOANA, 2017) 

 

As entrevistas semiestruturadas proporcionaram conhecer melhor o universo da 

policial feminina da unidade operacional pesquisada, o que cada uma tem em comum e 

também as singularidades de cada entrevistada. Todas receberam nomes fictícios para 

preservar suas identidades. 

Entre os meses de julho e agosto de 2017, foram realizadas doze entrevistas com 

policiais da ativa da unidade operacional escolhida para sediar a pesquisa e uma entrevista 

com oficial superior da reserva remunerada que acompanhou a entrada das mulheres na 

Polícia Militar e atuou na corporação por cerca de 30 anos. 

Das doze entrevistadas, cinco tinham até cinco anos de serviço na corporação, cinco 

tinham entre seis e dez anos e duas tinham mais de dez anos de serviço prestados a 

corporação. Sete eram soldados, três cabos, uma sargento e uma oficial. As idades variaram 

de 26 a 43 anos.  

Somente duas entrevistadas nunca ficaram lotadas no policiamento ostensivo, tendo 

contato com a atividade fim somente em serviço extraordinário ou estágio durante a 

formação. A grande maioria está, atualmente, realizando serviços internos, seja por uma 

escolha pessoal decorrente dos riscos que atividade policial está sujeita e que vem se 

agravando hoje, com consequente aumento do número de policiais mortos, seja por uma 

demanda da própria unidade, por ter tido algum problema de saúde que inviabilizasse o 

trabalho na rua, ou por ter tido filho recentemente e isso implicar em maior dificuldade em 

conciliar a maternidade com a carreira. Isso se dá porque a Polícia Militar precisa escalar 

policiais em diversas composições de escalas para proporcionar policiamento ostensivo 

ininterruptamente e cumprir sua missão constitucional de servir proteger a população 

diuturnamente, o que acaba exigindo do policial a disponibilidade para entrar em escalas de 

serviços em horários noturnos, finais de semana e feriados, o que para muitas policiais mães 

seria bastante difícil por não ter com quem deixar os filhos. Trabalhar na creche da unidade 

passa a ser uma opção razoável nessa tentativa de conciliação.  

                                                             
6Fem - feminino 
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Lombardi (2008) relata que essa questão também se apresentou em pesquisa realizada 

na Marinha Brasileira, quando mulheres precisam conciliar a maternidade às exigências da 

carreira militar, como plantões noturnos ou longas estadas em navios.  

Em relação às motivações para a entrada na Polícia Militar somente duas mulheres 

relataram um desejo em tornarem-se policiais ou militares como no depoimento abaixo:  

 

Trabalhava em uma empresa e era infeliz ali, era uma necessidade [...], eu sempre 

quis ser militar, tinha curiosidade com a polícia, fiz a prova e entre. (KELLY) 

 

O restante das entrevistadas relatou que o que as motivou foi a busca por estabilidade, 

por uma carreira, e a Polícia Militar se mostrava uma boa opção comparada com as 

oportunidades do mercado privado, que se caracteriza pela falta de estabilidade: 

 

Eu fiz vários concursos antes da PM7, foi mais um concurso, eu queria um emprego 

público que me desse estabilidade.(GRAÇA) 

  

Sempre quis um concurso, sempre quis seguir carreira, porque vida lá fora é mais 

difícil, então lá a gente tem que lutar por um dia pra poder se alimentar no outro, 

então aqui ficou mais fácil pra poder seguir carreira, e militarismo todo mundo gosta 

(ADÉLIA) 

 

Observei que esta questão, da entrada das mulheres na corporação não estar 

relacionada com a realização de um desejo pela carreira de policial, pode ser pertinente com a 

construção social pelo que passam as meninas, conforme aponta Bourdieu (2012), em que elas 

tem o corpo e a postura controlados, a linguagem e a docilidade incentivadas, o que não 

combina com o desejo de tornar-se policial, que está diretamente ligado à virilidade e 

exercício da força, algo bastante desenvolvido nos meninos, também construídos socialmente 

desde a infância, a fim de apagar quaisquer traços femininos. Dessa forma as identidades vão 

se construindo de forma totalmente antagônicas, docilidade para a as mulheres e virilidade 

para os homens. Na clínica costumava ouvir dos pacientes masculinos que a entrada para a 

Polícia Militar representava a realização de um sonho infantil, algo raramente escutado na 

clínica com as mulheres, certamente porque elas eram incentivadas a brincar de bonecas ou 

casinha, como uma preparação para as atividades que se esperava que elas viessem a realizar 

quando adultas. 

Mas nas entrevistas também foi apontado que, ao entrar para a corporação, motivadas 

pela possibilidade de um emprego estável, muitas delas se descobriram vocacionadas, apesar 

de não terem desejado ou sonhado com essa profissão ao longo da vida: 

                                                             
7 PM – Polícia Militar  
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Orgulhosa! Tenho muito orgulho da profissão que eu tenho, embora tenham alguns 
problemas, mas tenho orgulho do que eu faço, não entrei por vocação, não era 

sonho... mas depois que entrei eu digo pra você: não trocaria, eu gosto do eu 

faço!(BETINA) 

 

Experiência também relatada pela oficial da reserva quando de sua entrada pra 

corporação em 1982, em que seu desejo inicial era apenas ter um emprego que lhe 

possibilitasse uma remuneração: 

 

[....].Eu não conhecia nada de Polícia, me encantou fazer parte da primeira turma de 

oficiais femininas[....]., fazer parte de uma novidade..., e depois e você vai 

conhecendo e você se encanta, mas a minha motivação inicial foi um emprego. 

 

Apesar da entrada na corporação não ter se dado por vocação, isso não impactou a 

adaptação à vida militar, considerada tranquila para a maior parte das entrevistadas, por já 

estarem acostumadas com disciplina pelas experiências anteriores no trabalho, na família, na 

escola ou por a considerarem uma característica pessoal: 

 

Foi tranqüila, até mesmo o primeiro momento no recrutamento, estudei em colégio 

de freira, já tinha disciplina, fazer o que me mandam não me incomoda[..]., numa 

instituição privada também tem hierarquia, disciplina e responsabilidades.(KELLY) 

 

Duas delas relataram alguma dificuldade durante o recrutamento, pois tiveram que ficar 

internas durante o curso de formação, impactando a relação com a família, aparecendo 

novamente a questão da conciliação entre a vida familiar e carreira que as mulheres tem de 

enfrentar, ou porque, houve, algumas vezes, precariedade no alojamento: 

 

O difícil pra mim foi o recrutamento[....] O complicado foi ficar longe de casa, 

fiquei residente, as vezes faltava água. (DÉBORA) 
 

Foi bem diferente da rotina do que a gente está acostumado no trabalho lá fora, não 

pode isso, não pode aquilo, as regras, tive que ficar interna por 9 meses, então até 

acostumar[....](FERNANDA) 

 

Para a oficial da reserva o internato também propiciou momentos de dificuldades, que, 

em virtude do afastamento da família, precisaram ser compartilhados com os amigos de 

internato:  

 

[..].O ritmo militar você tem uma noção de como funciona, então pra mim foi super 

fácil, me adaptei bem[....] Você faz um relacionamento de amizade muito 

importante[...]. É uma mudança total na sua vida, porque você sai da sua casa, e vai 
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ficar ali, o sofrimento, é tudo ali dentro, você sofre e chora com os amigos e supera 

[....]. 

 

Sobre a reação dos familiares diante da entrada delas para a Polícia Militar foi quase 

unânime um grande preocupação em relação ao risco inerente da profissão quanto à 

integridade física, algo também observado quando da entrada de policiais masculinos.   

 

Meu pai ficou arrasado, pedia pra eu sair, o avô também ficava desesperado, minha 

mãe ficava mais calma[..]., a família tinha pavor de acontecer algo comigo” 

(HELOISA) 

 

Algumas também enfrentaram ciúmes dos companheiros pela possibilidade de grande 

convivência com outros homens na corporação, apontando para mais uma questão que a 

mulher tem que lidar para conciliar o trabalho com as relações familiares. 

Isso reflete uma mudança em relação aos anos 80 quando as mulheres começaram a 

entrar para a polícia, a corporação era vista de uma forma diferente de hoje, que está 

desgastada, possibilitando, à época, mais apoio dos familiares, conforme relatou a oficial da 

reserva: 

 

Olha, a família não sabia muito bem o que era aquilo[....] minha mãe[..] ela gostou, 
achou bacana entrar numa carreira nova, naquele tempo a polícia era vista de outra 

forma[...].entrar pra uma carreira na Polícia Militar naquela época era bacana, a 

família toda adorou[...] meu noivo também gostou muito, teve um ano que também 

disse que queria entrar[..]a família deu total apoio. 

 

A recepção na corporação ocorreu sem resistências para oito das entrevistadas, que 

relataram se sentirem respeitadas ou confortáveis na corporação: 

 

Normal, como qualquer outro serviço, quando tinha que tirar serviço na rua tirava, 

quando tinha que ser interno, a gente aqui fem e masculino é normal. Não houve 

resistência pelo menos comigo, sempre fui bem recebida pelos meus comandantes, 

chefes de seção, tem mimos demais, quando estava grávida fui muito bem tratada, 

nunca tive discriminação.(ADELIA) 

 

Sentimento também compartilhado pela oficial da reserva durante sua carreira: 

 

Eu não tive nenhum problema, todas as coisas que eu quis fazer na polícia eu fiz, os 

cursos que eu quis fazer por mérito eu consegui fazer, as próprias promoções foram 

por mérito[....]  

 

Em relação aos “mimos” relatados pela entrevistada Adélia, podemos inferir que 

reflete o olhar de fragilidade em relação à mulher, como se precisassem ser protegidas ou 
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cuidadas, algo que ainda está presente na corporação. Outra entrevistada também faz 

referência a esse zelo para com as mulheres:  

 

Eu era tratada que nem bibelô quando entrei na PM, hoje já não tem aquele zelo com 

a gente.(LARA) 

 

A oficial da reserva, pertencente à primeira turma de oficiais femininas, também relata 

essa preocupação por parte da academia em proteger as alunas oficiais, na época que estavam 

no internato, possivelmente por entenderem a possibilidade da ocorrência de assédio:  

 

[....].os nossos veteranos, que eram os alunos do terceiro ano, estavam sedentos 

pelos bichos para dar a suga, eles encontraram um obstáculo que era a presença 

feminina, e eles não sabiam muito como lidar com isso[...]., eles ficaram apreensivos 
como isso ia funcionar[...]., só podia andar em dupla inicialmente para não ficar 

sozinhas com eles[...]., a gente tinha aula de educação física feminina[...] eles 

tinham uma preocupação com a gente” 

 

O recrutamento foi um ponto de tensão nesse aspecto, conhecido por um período de 

maior exigência quanto ao treinamento de resistência, foi citado por duas entrevistadas, que 

atribuíram uma significação diferente, para uma a interpretação dada foi que a situação 

representava somente um treino, para outra uma possível demonstração do machismo 

institucional:  

No recrutamento [....]primeiro dia eu fiquei bem assustada, eu escutava as 

histórias[...]. em relação ao recrutamento, na minha companhia tinha muita 

mulher[...] 500 mulheres, mesmo assim tinha muito preconceito, eu lembro que o 

primeiro dia nós fomos fazer flexão, e a flexão que a mulher faz[...]. é aquela flexão 

com 4 apoios, e aí – “todo mundo pra flexão!” Na hora que nós caímos, aí ele:” - 

vocês estão pensando o que?” Falaram até uma coisa que eu prefiro não falar[...] 

muito constrangedor[...] as vezes a gente correndo eles falavam que nós não 

tínhamos que estar ali[...]. que tinha que estar em casa lavando a louça[..]. não sei se 

era mais pra botar pressãozinha ou se era já era mesmo um pouco de machismo” 
(GRAÇA) 

 

Ainda sobre esse ponto, três policiais apontaram perceber certa desconfiança por parte 

dos pares masculinos em relação as suas capacidades como policiais militares, se iriam apoiar 

numa eventual troca de tiros ou como se portariam diante dos superiores, mas que a 

resistência costuma ir diminuindo a partir do momento que mostram seu trabalho e sua 

postura. O que evidencia que há ainda uma expectativa de como a mulher deve se portar, com 

recato e a discrição e que por sua fragilidade precisarão ser protegidas, conforme assinala 

Bourdieu (2012).  E como, muitas vezes, a própria mulher não se sente confiante quanto à sua 

capacidade e acaba por reforçar esse olhar sobre ela. 
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A reação da sociedade de um modo geral costuma ser favorável à presença da mulher 

policial no policiamento ostensivo. Algumas relatam, principalmente por parte dos mais 

velhos, boa receptividade e elogios sobre a coragem de estarem ocupando esse lugar, já os 

mais jovens lidam com mais naturalidade. A oficial da reserva entrevistada relata que, 

também, no período de sua entrada, principalmente quando atuava na companhia de trânsito, 

nos anos 80, havia surpresa por parte da população, que elogiava a postura das oficiais 

femininas, que houve boa aceitação, exceto para os que transgrediam a lei que ficavam com 

raiva, pois eram muito duras na sua aplicação. Ainda assim, houve relato de alguma 

desconfiança sobre a capacidade de atuação da mulher: 

 

Tem gente que fala normalmente, parece que já está acostumada, mas tem gente que 

vem[....] falar com você[....]. quando dá de cara com uma mulher a pessoa faz assim, 

tipo aquele espanto, tem aquela reação, mas aí não tem pra onde correr, vai lá e fala 

e pede socorro, ou às vezes vê que tem um homem junto, tem gente que já vai e se 

encaminha para o policial masculino[...]. como se o homem tivesse mais força, mais 

poder pra resolver algum problema(FERNANDA) 

 

E também duas entrevistas relataram terem sido assediadas por civis durante a 

realização de um trabalho de policiamento ostensivo: 

 

Eu já passei só por uma situação que foi como se fosse um assédio de um motorista 

de ônibus[....], foi constrangedor, ele falou: “- vem cá, cem ca![..].Você pode dar um 

tiro no meu coração, sei que?”Me olhando de cima em baixo. Parou o trânsito no 

meio da rua, falei pra ele descer do ônibus,dei um esporro nele, no centro do Rio, 

isso é coisa que se faça? – O Sr. Está achando que eu estou de fantasia aqui?É 

mole?(GRAÇA) 

 

[...].três fem sozinhas, eu me senti insegura, nesse dia eu me senti em perigo, por ser 

mulher, estar fardada, eu não vi respeito por ser uma autoridade não, eles passavam 

mexiam como se fosse uma mulher, uma civil. (DÉBORA) 

 

Três entrevistadas relatam vivenciarem hostilidade por parte da população, vindas de 

mulheres e de homens que vêem a mulher como sendo frágil, exigindo que elas mantenham 

uma postura mais viril a fim de obter respeito: 

 

[...].acho que eles nos vêem aquela coisa da fragilidade da mulher[...]., se você se 

rende aquilo ali você realmente passa fragilidade, mas dentro de uma ocorrência[...] 

eu tinha que me impor como PM,  você tem que botar uma banca que você nem sabe 

de onde vem, você se cresce dentro daquela farda[..]., e eles tem que te respeitar[...] 

e saber se impor dentro da lei[...] (KELLY) 

 

Sobre o sentimento de ser mulher na Polícia Militar, a sensação de orgulho e de 

conquista prevaleceu para 10 entrevistadas: 
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Eu adoro ser policial! Me sinto forte [....] Tenho orgulho do que eu faço[...]. Me 

sinto orgulhosa! Sinto orgulho de estar representando a mulher numa força, na área 

militar[   ](GRAÇA) 

 

A única ressalva feita por quatro entrevistadas diz respeito às dificuldades de conciliar 

a carreira militar com os outros afazeres que lhes são exigidos, tais como cuidar da casa, dos 

filhos, da família, apontando que ainda perdura a idéia de que esses cuidados devam ser 

realizados apenas pelas mulheres. 

 

[....].só que é difícil pela dupla jornada, a gente é mulher aqui, a gente é mulher em 

casa, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser esposa, tem que ser filha, além de 

ser a policial, então é complicado por causa disso, são multi tarefas em cima de uma 

fem.(ADELIA) 

 

[...] queria tirar um extra pra melhorar o orçamento, mas o marido reclamou de 

atenção, sempre supero os meus limites, marido de um lado, filhos de outro. 
(ClAUDIA) 

 

As policiais entrevistadas já atuaram nas mais diversas atividades dentro da 

corporação. Onze trabalharam no policiamento ostensivo, em funções de patrulhamento a pé, 

fazendo ocorrências na rádio patrulha, em APREV8, PAMESP9, PATAMO10 e DPO11. Essas 

experiências no policiamento ostensivo são vistas, na maioria dos casos, como um 

aprendizado, embora a sensação de medo esteja presente, esse sentimento é visto como algo 

que ajuda a policial a se proteger durante as operações policiais. 

 

Serviu de muito aprendizado, pega muita experiência, ficamos menos ansiosos pra 

entrar numa situação arriscada, vai acostumando[..]. não fica aquele susto[..]. mas 

sempre tem que ter aquele medo[..] controlado”. (HELOISA) 

 

[....]presenciei muitas trocas de tiros, no começo muito medo, acho que o medo é o 

que te mantém vivo, na verdade, né?[...]. mas aí depois você acaba se acostumando, 

é uma rotina que se torna corriqueira, então você começa a fazer as coisas meio no 

automático, barulho de tiro você já procura saber de onde vem, você já fica mais 

calma,[ ....].não fica tão desesperada[...] eu sou até muito grata, me fez crescer 

muito, como pessoa, como mulher, eu não tenho medo de muitas coisas assim que 
algumas pessoas ficam assustadas[...] eu sei como agir[...]” (BETINA) 

 

A oficial da reserva atuou em Relações Públicas, como subcomandante, comandante 

de unidade, na corregedoria, exerceu funções de gestão e estratégicas. Acredita que a 

liderança feminina é diferente do olhar da liderança masculina:  

 

                                                             
8Aprev – Operação de Ação Preventiva. 
9Pamesp – Patrulhamento Motorizado Especial 
10Patamo – Patrulhamento Tático Móvel 
11 DPO – Destacamento de Policiamento Ostensivo 



1 
 

[...]. eu tive muita facilidade, não tive dificuldade, a gente fez muito trabalho bom, 

você como mulher também olha o bem estar do policial, outro olhar[...]., o 

comandante masculino tem outro olhar[...]., o policial se sente amparado pelo 

comando, ele trabalha melhor[...]., a gente tem esse olhar, além da parte estratégica, 

a gente tem esse olhar para o ser humano. 

 

Tardin, 2016, aponta que o protagonismo na guerra sempre pertenceu ao homem 

embora muitas mulheres vêm se destacando em funções de combate desde a antiguidade. As 

mulheres policiais, nos dias de hoje, também estão presentes em muitas funções que 

contrariam a idéia, que ainda prevalece, de que as mulheres são frágeis e indefesas. 

Em suas experiências na Polícia Militar as mulheres relatam que são vistas pelos 

pares, na sua grande maioria, com respeito, embora ainda existam homens que não confiam 

em trabalhar com policiais femininos. Novamente a questão de ter que ter uma postura firme e 

provarem que são capazes, que estão aptas para o policiamento ostensivo prevalece, como se 

não se esperasse isso delas. Ainda predomina a imagem de que as mulheres estão prontas para 

ocupar na corporação funções semelhantes ao que ocupam em casa, como ensino, assistência 

e cuidados, como afirma Bourdieu, 2012. 

 

Vêem com mais respeito[...]., por todas essas pessoas que trabalham na rua, mas 

alguns ainda tem receio de não ter apoio na hora que precisar, mas isso não 
acontece[...]., sempre vi as mulheres com muita garra nessa situação aí.(HELOISA) 

 

Varia muito, peguei parceiros de trabalho que confiavam em mim[...]., ele confiava 

em mim eu confiava nele, a gente revezava bancar o fuzil[..]., aqui também não foi 

diferente[..]., mas tem uns que falam que:- Humm trabalhar com femtô trabalhando 

sozinho! Mas dependendo do masculino ele também vai estar trabalhando sozinho, 

vai mais da pessoa do que do sexo!(KELLY) 

 

Apesar de já ter decorrido mais de trinta anos da entrada da mulher na corporação, 

percebemos que essa questão é antiga e permanece até hoje, as mulheres seguem desde o 

início tendo que dar provas de sua competência, como no relato da oficial da reserva: 

 

[...]Gera uma expectativa de como ela vai trabalhar[...] tudo depende muito de como 

você trabalha[...]. tudo é conquista, você vai conquistando através de como você 

trabalha[... ]o homem do mesmo posto vê a mulher como colega de trabalho, mas ele 
está sempre colocando alguns testes[....] quando você trabalha ele vai olhar[..]. ele 

vai observar como você vai se sair[...]. ele nunca tem uma imagem inicial, ele fica 

observando como você vai se sair[...].isso também acontece com homem. 

 

A Lei nº 476, de 11 de novembro de 1981 versava sobre quais funções as mulheres 

policiais estavam aptas a desenvolver quando foi criada a companhia feminina, que as 

mesmas deveriam ser compatíveis com a condição de mulheres. Nos dias atuais é relevante 
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saber que tipos de atividades realizadas pela Polícia Militar correspondem a essa 

compatibilidade. 

Para as mulheres policiais elas estão aptas para realizarem todas as atividades nos 

quais se sintam confortáveis para realizar, importando mais a identificação pessoal com uma 

atividade, o perfil de cada uma, do que com o gênero. 

 

Ela pode fazer tudo[...]. o mesmo treinamento que o homem teve a mulher teve, qual 

é a linha que você quer seguir, tanto para homens quanto para mulheres[...](KELLY) 

 
[...]Tem mulheres que tem garra, pra subir morro, pra trocar tiro. Não tem local na 

PM que não seja pra mulher. (ELIANA) 

 

 

Opinião também compartilhada pela oficial da reserva que entende que a mulher pode 

se inserir nas atividades que mais lhe agradam, algo que se modificou na Polícia Militar a 

partir da unificação dos quadros ocorrido no início dos anos 90, pois anteriormente havia 

restrição legal: 

 
[....]Que atividades você gosta mais[...] depende de cada um, eu acho que a mulher 

pode se inserir em todas as áreas, tem espaço em todas as áreas[...]é importante 

conhecer e entender o que você é capaz[...]., depende da aptidão e do conhecimento 

de cada um[...] 

 

Poucas pensam haver exceções, como o trabalho no PATAMO ou GAT12, que tem 

como especialidade a entrada em comunidades para o combate direto à criminalidade, que são 

consideradas de alto risco para confronto armado e exige força e vigor físico. E também no 

interior de determinadas comunidades pelo tipo de reação à presença feminina. 

 

O BOPE não tem mulher no combate, pela força física acho que a mulher não 

passaria (GRAÇA) 

 

Certos lugares das UPPs dentro do morro, da comunidade, você colocar uma 

mulher, eles não vão respeitar, por mais que a mulher tenha condição de estar ali, de 
fazer aquilo ali. Tem gente que ainda tem a ideia que a mulher é o sexo frágil. 

(FERNANDA) 

 

Quando o assunto abordado se refere às contribuições que a presença da mulher pode 

favorecer à Polícia Militar prevalece o discurso que legitima a divisão sexual do trabalho, em 

que as mulheres por sua natureza são vistas pelas entrevistadas como mais dóceis, calmas ou 

passionais, hábeis para o diálogo e cuja vocação materna pode ser um aliado no cotidiano do 

trabalho policial. Embora pude observar também que algumas entrevistadas consideraram a 

                                                             
12 GAT – Grupo de Ações Táticas  
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mulher mais racional, qualidade normalmente atribuída ao homem pela perspectiva da divisão 

social de papéis, como podemos verificar nos seguintes relatos: 

 

A mulher acho que pensa mais rápido, tem raciocínio mais lógico. (ADÉLIA) 

 

Tem policiais que preferem trabalhar com Fem, porque consideram que a fem é mais 

tranqüila, mais calma, tem facilidade pra resolver melhor briga de rua. (BETINA) 

 

A parte maternal da mulher, a parte do carisma da mulher, a mulher tem um carisma, 
ela tem um brilho, ela sabe falar [...] (CLAUDIA) 

 

A mulher pode contribuir com o lado mais, entre aspas, sensível, mais dedicado, 

mais paciente, entre aspas, porque tem mulher que não tem paciência nenhuma. 

(ELIANA) 

 

A mulher é organizada, ela tem aquele jeitinho dela de fazer as coisas, de fazer dar 

certo, de fazer acontecer, quando ela quer, ela vai lá e faz, com carinho, com amor, 

com jeitinho da mulher, da mãe(FERNANDA) 

 

A sensibilidade, é mais sensível pra resolver alguma coisa[...]. não sei explicar, esse 

lado maternal que a gente tem pra resolver alguma coisa[...](GRAÇA) 
 

[...].com aquele jeito mais tranqüilo [..]., no policiamento comunitário, as pessoas se 

sentem mais confortáveis em trazer alguma situação[..]., para proximidade da 

população, porque alguns homens se mostram um pouco mais 

truculentos[...](HELOISA) 

 

Além do nosso lado mais sensível [...] a mulher quebra um pouco daquela dureza, 

uma situação pode ser contornada com diálogo que às vezes o homem por ter estar 

muito irritado com aquela postura de homem[..](JOANA) 

 

Eu acho que é mais organizada na parte administrativa [..], mais paciência para 
certas situações na rua, os homens já chegam nervosos[...](KELLY) 

 

Humanização. A mulher é mais passional, age com a cabeça, mas é muito passional, 

família, o homem não [...](LARA) 

 

Olhar semelhante ao apresentado pela oficial da reserva que também compartilha da 

ideia de que a maternidade pode contribuir com o trabalho policial: 

 

[...] A própria imagem da mulher de mãe [...] traz isso para a imagem da policial 

feminina e você facilita o contato da sociedade com a policia[...]. mas[ ..] a mulher 

pode contribuir de toda forma, ela vai contribuir no dia a dia porque esse momento 
de humanizar já passou[..]. isso foi quando a gente começou a entrar na polícia [...]., 

depois não, vira uma rotina como num ambiente de trabalho qualquer. 

 

Mulheres e homens vistos sob o olhar da divisão sexual dos papéis, em que elas devem 

mostrar-se passionais ou calmas, maternais e eles fortes e viris, prontos para a guerra. Apesar 

das policiais acharem que a mulher está apta para o exercício de funções ligadas ao combate, 

essas representações de gênero ainda tem força e influência sobre como as mulheres se vêem, 

e como vêem os homens. Não é à toa que precisem constantemente “mostrar serviço”. 
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Apenas quatro policiais vivenciaram momentos de dificuldade na carreira pelo fato de 

serem mulheres, como assédio dos pares, desrespeito quando em serviço na rua ou descrédito 

quanto às competências.  

 

Um colega já me assediou, conversei com ele, falei: pode ir me soltando porque não 

é nada disso, foi uma situação meio estranha. (HELOISA) 

 

Na verdade foi uma situação meio constrangedora, me senti muito mal, foi num 

tiroteio, uma troca de tiros [,...]. eu já tava naquele ritmo de vamos lá, o que está 

acontecendo, já estava mais calma,[...]. e aí houve os disparos eu e minha guarnição 

que eram de 4, só eu de fem[...]., o colega berrou no rádio: prioridade, prioridade!! 

A guarnição estava encurralada lá em cima, nós estávamos embaixo, e aí nós 

subimos, fomos dar apoio à guarnição que tava encurralada, e aí o supervisor que 
estava mais acima,[...]. ele olhou para trás, e quando viu que eu estava indo, ele me 

mandou voltar: “- volta, você não, volta!” Como assim eu não? O colega ta lá em 

cima tomando tiro, todo mundo indo em apoio e não posso ir? “ – Não, não, volta, 

volta fem, tá maluca? Volta, você não, volta e fica alguém aí com ela!” E subiu todo 

mundo e ficou eu e o outro colega que também queria ir e não pode porque tinha que 

ficar tomando conta de mim. Foi uma situação bem constrangedora, me senti muito 

mal naquele dia. Estava me sentindo um peso, inútil. (BETINA) 

 

Nove entrevistadas relataram nunca ter vivenciado discriminação no exercício da 

função e consideram que tem havido mudança em relação às mulheres desde que entraram 

para a Polícia Militar, principalmente porque houve um aumento do número de mulheres na 

corporação, ampliando a participação feminina em vários escalões. 

 

Não tive nenhum desrespeito, sempre que abordei na rua sempre foram solícitos 

comigo mesmo sendo fem.(ADÉLIA) 

 

Acho que sim, conheço pessoas mais antigas que eu que contam que sofriam 

assédio, o numero de policiais femininas era menor, eu nunca sofri, hoje em dia tem 

um pouco mais de respeito. (IVANA) 

 

Para a oficial da reserva houve mudança significativa da primeira turma para os dias 

atuais: 

 

Eu acho, por conta dessa mudança que eu te falei, ela iniciar a carreira para trabalhar 

com um público específico, e com tempo ela conquista e trabalha em qualquer 

lugar[...]., porque antigamente você queria trabalhar no BOPE13, por exemplo, você 

não porque você tinha a limitação da legislação, que não permitia, hoje não[...].você 

permitiu que a mulher acessasse qualquer lugar, ela vai onde ela quiser[...].mas isso 

foram conquistas nossas, quando criaram a companhia feminina era um quadro de 
oficiais a parte, você tinha promoções só no limite da companhia[...]., se não 

mudassem aquilo hoje você teria só 2º Tenente[...]., foi conquista da minha 

turma[..]. mudou muito, ela vai onde ela quiser[...] 

 

                                                             
13 BOPE – Batalhão de Operações Especiais 
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Nesse ponto podemos pensar que o fato de a instituição ser altamente hierarquizada e 

disciplinadora contribua para naturalizar situações difíceis vivenciadas pelas policiais, muitas 

vezes vistas como necessárias para dar rusticidade ao policial, para treiná-lo para as situações 

que poderá viver na rua, o que do contrário costuma-se dizer que é “amamãezado”, termo 

comumente utilizado como referência para a moleza, a facilidade. Outro ponto importante que 

cabe refletir também é sobre o desejo de não se expor demasiadamente a fim de preservar-se e 

evitar mal estar psíquico, algo facilmente compreendido por mim na condição de psicóloga da 

instituição.   

Sobre o feminismo evidenciou-se uma noção preconcebida sobre o que seria esse 

movimento, tendo como enfoque principal as diversas manifestações veiculadas pela mídia e 

consideradas extremistas para parte das mulheres em questão, mesmo revelando não conhecer 

muito bem do que se trata. 

 

Muito pouco, mas acho extremista demais, no caso de ir para a rua [...]. acho que 

existem outras formas pra você lutar pelos direitos da mulher[...] (BETINA) 

 

[...]prefiro nem acompanhar, acho um grande excesso, uma coisa muito forçada 

[...](JOANA) 

 

Ao mesmo tempo em que relatam não conhecer o feminismo apresentam idéias 

consoantes com o movimento. 

 

[...] a lei Maria da Penha é um grande passo, salário compatível como aqui, da 

mulher poder exercer funções que ela que ta apta para exercer independente de 
gênero. (BETINA) 

 

A fundo não[..]. da mulher poder fazer o que ela quiser, estar onde ela quiser, ser o 

que ela quiser. (FERNANDA) 

 

[...] nós temos as mesmas capacidades, que podemos desenvolver as mesmas tarefas 

mesmo que eles não aceitem, acho é o normal, nem acho feminismo. (HELOISA) 

 

A oficial da reserva entende o feminismo como um movimento do passado:  

 

[...] são as mulheres que acham que as coisas não acontecem porque elas são 

mulheres, que elas tem que lutar pra conquistar esses espaços [...]. Hoje em dia a 

mulher vai onde ela quiser[...] tem juíza, tem médica, tem piloto [...] você não pode 

limitar espaço porque é mulher [...] 

 

Ainda assim, a grande maioria considera que as idéias feministas têm influenciado a 

corporação no tratamento dado às mulheres, como movimento que vem abrindo portas.  
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Sim, com certeza. Pelo fato delas lutarem por exercer papéis, funções que antes 

eram exercidas somente por homens. (BETINA) 

 

Acredito que sim. As mulheres estão sempre lutando por direitos iguais, por espaço, 

acredito que veio daí, da mulher entrar na policia. (DÉBORA) 

 

Sim, porque a gente está conseguindo ter os nossos cargos, em todos os sentidos, na 

PM, na área da saúde, isso influenciou bastante pra gente ta conseguindo conquistar 

aqui o nosso espaço. (ELIANA) 

 
Influencia muito, a luta que as mulheres tem pra levantar essa bandeira influencia 

bastante, se não teria aquela idéia que de a mulher não serve pra ser policial, que 

lugar de mulher é no fogão. (FERNANDA) 

 

Para finalizar foi observado que cinco entrevistadas não vivenciaram nenhuma 

dificuldade na corporação ou no trato com a sociedade civil pelo fato de serem mulheres, 

sentiram-se respeitadas. As outras oito policiais entrevistadas vivenciaram alguma situação 

que aponta para discriminação de gênero, seja no trato com a sociedade civil ao exercer o 

poder de polícia, na relação com os pares, no recrutamento. Essas situações foram pontuais e 

refletem a forma como parte da corporação ou da população vê a mulher, ainda influenciadas 

pelas representações de gênero tradicionalmente construídas. 

A questão mais preponderante na pesquisa foi o fato de as mulheres precisarem a todo 

momento provar que estão aptas para exercerem a função pelo qual se 

disponibilizaram,quando trabalham internamente, mas mais intensamente quando estão 

alocadas na atividade fim, ou seja, em atividades que visam a preservação da ordem pública, 

missão constitucional da Polícia Militar. Na verdade, espera-se delas que exerçam funções 

que sempre foram vistas como atividades femininas, apropriadas para seu sexo, e mesmo 

quando estão exercendo funções consideradas masculinas, espera-se que as características das 

mulheres consideradas naturais, como a docilidade, a facilidade com o diálogo e a calma 

estejam presentes e ajudem a resolver conflitos diversos, já que os homens, ao contrário, são 

considerados dotados de virilidade, e se apresentam rudes ou truculentos, como se todas essas 

características fossem inerentes às diferenças sexuais, biológicas, entre homens e mulheres. 

Espera-se delas a pacificação, não sendo à toa que o efetivo feminino de policiais cresceu 

após as UPPs, e elas próprias se vêem conformadas a esse modelo, fruto da construção social 

pelo qual passam meninos e meninas. 

As policiais apresentaram visões diferenciadas das questões propostas, apontando as 

nuances de suas interpretações, principalmente sobre os papéis que as mulheres podem 

desempenhar na corporação, de acordo com o perfil e interesse de cada uma. 

Os relatos se mostraram contraditórios em alguns momentos, principalmente para 

pensar as dificuldades vivenciadas institucionalmente. Revelam,em parte, uma cultura de 
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naturalização dessas dificuldades e a inexistência de um canal para direcioná-las. Por outro 

lado, não se pode deixar de considerar as questões subjetivas e o quanto cada uma estava 

disposta a expor-se, além de possibilitar uma reflexão acerca da ambivalência humana. 

Muitos desafios ainda são encontrados pelas policiais femininos, mesmo depois de 

passados mais de 30 anos de sua entrada, como convencer os pares sobre sua capacidade e 

conciliar a carreira militar, que exige dedicação exclusiva, com suas vidas familiares, com o 

cuidado com os filhos e certa precariedade nas instalações que compromete a alocação do 

efetivo feminino na caserna ou na atividade fim. 

Suas contribuições vão além de desenvolverem seu trabalho com afinco, ou quebrarem 

paradigmas por pertencerem a uma instituição considerada masculina, mas possibilitam, 

através do convívio com os pares, ampliação de seus papéis na instituição e na sociedade. 

Algumas modificações foram percebidas, como a unificação dos quadros que 

possibilitou a todas o progresso na carreira,e para as mais jovens na carreira, a convivência 

com os pares,que tem sido mais amistosado quena ocasião da entrada das mulheres, indicando 

que hoje a presença da mulher na instituição está sendo vista com mais naturalidade e 

aceitação. 
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VI – A MULHER POLICIAL MILITAR SEGUNDO SEUS COLEGAS HOMENS 

 

 

As entrevistas semiestruturadas com os policiais foram importantes para compreender 

o olhar que o homem tem sobre a policial feminina, que causa impacto sobre como a própria 

mulher se vê. É nessa interação que ambos vão se construindo socialmente. Os nomes são 

fictícios a fim de proteger a identidade dos entrevistados. 

Foram realizadas doze entrevistas com policiais militares da ativa e uma entrevista 

com oficial da reserva remunerada que esteve presente na corporação por ocasião da entrada 

das policiais femininas na Polícia Militar em 1982. 

Dos doze entrevistados, um tem até 5 anos de serviço, dois tinham de 5 a 10 anos de 

serviço na corporação, um tinha de 10 a 15 anos e oito tinham de 15 a 20 anos de serviço na 

corporação. As idades variam de 35 a 42 anos, sendo que a maioria está na faixa dos 40 anos, 

um era soldado, dois eram cabo, sete sargentos e dois oficiais.  

Todos os policiais masculinos que entrevistei já atuaram no policiamento ostensivo 

durante a carreira, estando atualmente exercendo funções administrativas, pois alguns se 

encontram com problemas de saúde ou tem afinidade com a área em que estão atuando. 

Apenas um relatou grande desconforto em estar no serviço interno, mas após acidentar-se foi 

obrigado a deixar o trabalho na rua. Nenhum deles faz qualquer menção a risco ou perigo da 

profissão como motivador para o trabalho interno. Isso evidencia que no “ethos” militar, 

notadamente masculino, não há espaço para fragilidade, característica normalmente atribuída 

às mulheres, o risco é minimizado como sinal de coragem, destemor. (Tardin, 2016) Ou ainda, 

esse medo não pode comparecer, pelo risco de ser visto pelos pares como fraco e ser excluído 

do time de “guerreiros”. 

Sobre como vêem a inserção da mulher na Polícia Militar, todos foram unânimes em 

afirmar que as mulheres são necessárias à corporação, ou que não vêem qualquer problema 

em sua presença. Ficou notório uma preocupação principalmente relacionada a cumprir uma 

legislação sobre como proceder em situações em que seja necessário fazer revista pessoal em 

uma mulher durante uma abordagem policial, reduzindo o papel da mulher a um cumprimento 

legal, desconsiderando sua capacidade para realizar outras atividades, o protagonismo da ação 

permanece ao lado do homem, resposta presente em três entrevistados: 

 

Tem necessidade sim, cada guarnição teria que ter uma mulher, no caso de 

necessidade de revista feminina, já ter a mulher na hora[...] (DÊNIS) 
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Na minha visão tem que ter PM Fem por causa do serviço no caso de abordagem 

que tenham pessoas do sexo feminino, fazer a revista pessoal, revista de bolsa, 

etc.(LUAN) 

 

Para quatro entrevistado evidenciou-se como a divisão sexual do trabalho influencia o 

olhar que os policiais tem sobre a mulher policial, determinando quais são as atividades ideais 

para elas desempenharem, funções próprias para o seu sexo, como o cuidado com crianças, 

cuidado da casa estendido para o ambiente de trabalho, como nos seguintes relatos:  

 

Ela tem exercido um papel muito bom, no sentido da aproximação com a sociedade, 

inclusive com a outra mulher da sociedade [...]., precisa do toque feminino em 

algumas funções, creche, atendimento à mulher, revista pessoal à mulher, o trabalho 

com a criança[...]., esse trato mais passa mais confiança pra sociedade[...], a mulher 

inserida no local certo que se faz necessário é muito proveitoso.(ALBERTO) 

 

Necessário. As mulheres possuem qualidades e habilidades que muitos homens não 
possuem e são necessários para atividade policial, nem que seja a atividade meio [...] 

(FÁBIO) 

 

Só em serviços específicos, mais focados em administrativo [...], em caso particular 

de determinados setores da rua, em algumas atividades necessita demais da estrutura 

corporal masculina [...], subida e incursão em morro, atravessar algumas barreiras 

que a mulher por questões biológicas são mais sensíveis. (GERALDO) 

 

As mulheres estão chegando pra ajudar a gente[..]., é de grande valia a parte 

administrativa.[...], a seção deu um toque feminino, a seção toda limpinha, tudo 

organizadinho.[..]., a mulher é mais caprichosa[..] (HÉLIO) 

 

Conforme afirma Tardin (2016) espera-se que as mulheres trabalhem segundo um 

padrão que expressa sua feminilidade, como doçura, e principalmente cuidado, com os pares, 

com a seção, com o trabalho, por serem mulheres estão mais aptas a realizar essas tarefas, 

funções que não se espera dos homens, que não se vêem e não são vistos segundo esse padrão, 

ao contrário não tem “dom” para essas coisas. 

Para o oficial da reserva também a entrada da mulher na corporação foi necessária, 

mas foi mal feita, considerando que se tratava de uma corporação militar, hierarquizada e 

machista, de quase 200 anos. Primeiro porque as praças entraram antes das oficiais e quem as 

formou não estava preparada para formá-las, a instituição não sabia qual era a finalidade da 

policial feminina na instituição, onde iriam trabalhar, quais diferenças fisiológicas deveriam 

ser respeitadas: 

 

Você tinha, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, uma ala feminina 

que tinha uma proibição do masculino se aproximar. Ora! Você está preparando 

alguém que vai trabalhar com a sociedade [..], em dupla, em trio[...]., em companhia, 

pelotão. Se era pra separar quem iria comandar?[...].A formação foi ruim[..] .várias 

coisa não foram respeitadas[..], seus direitos femininos[..]., ninguém sabia tratar[...]. 

Em 82 foi feito o concurso para as primeiras cadetes[...]. a academia não tinha o 
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menor preparo para cuidar das mulheres[...]. elas faziam uma pergunta pra mim: - O 

que nós vamos fazer quando nós nos formarmos?Eu não sabia [...]. a escola teve que 

se adaptar.[..]., entre o alojamento feminino e os demais alojamentos tinha uma 

barreira viva [...] mas não posso criticar o comandante que colocou porque ele não 

sabia o que fazer[. ..].Ambos sofreram, tanto as mulheres quanto a polícia. 

 

Sobre esse aspecto algumas coisas mudaram, a estrutura dentro dos quartéis para 

receber mulheres, como alojamentos femininos, mas outras permanecem precárias, como por 

exemplo alguns DPOs, sem alojamentos femininos ou banheiros, dificultando a alocação de 

mulheres nesses espaços, o que reflete a falta de planejamento e uma política para a inclusão 

das mulheres em suas fileiras, como no relato de uma policial a seguir: 

 

...as nossas dificuldades são maiores, não tinha banheiro em alguns lugares, os 

policiais que trabalhavam comigo eram bem parceiros. (CLAUDIA) 

 

Também podemos notar que havia uma preocupação grande em separar as mulheres 

dos homens no aquartelamento, possivelmente porque consideravam a possibilidade da 

ocorrência de assédio, diferente de hoje que ambos circulam e se relacionam de forma mais 

integrada, havendo separações apenas que visam a preservação da privacidade, como 

banheiros e alojamentos. 

Aos serem questionados sobre como se relacionam com suas colegas policiais a 

reposta que mais se repetiu foi que nunca tiveram problemas nesse contato cotidiano, também 

ficou evidente a preocupação em demonstrar respeito no trato com as mulheres, zelando para 

que esse contato seja apenas “profissional”, fato que me chamou bastante atenção, pois 

pareceu um cuidado em não serem vistos como potenciais autores de assédio. 

 

Procuro me relacionar [..] Não faço diferença entre homem e mulher, trato normal 
com respeito, nunca tive problema. (BRUNO) 

 

[...].Além do militarismo, né? Tem o respeito, normal, hoje a equipe que eu trabalho 

não tem dificuldade [...]. (DÊNIS) 

 

Super bem! Sempre levando para o lado profissional. (EVANDRO) 

 

Profissional, amistoso, não tenho problema nenhum com elas, nunca tive. (IVAN) 

 

Bem [..], me relaciono até melhor do que com muitos homens, amigável, amistosa, 

diga-se de passagem, nunca namorei nenhuma fem, não pretendo, profissionalmente 
bem. (FÁBIO) 

 

Para o oficial da reserva a falta de um critério sobre onde, como e em que empregar a 

mulher policial acabou por influenciar o lugar em que elas vêm sendo empregadas até hoje. 

Para ele esse cenário não se modificou quando foi para a reserva: 
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Eu escutava muitos relatos de policiais femininas sobre assédio [...]. acho muito 
importante essa questão do respeito, [....]..eu tive alguns casos de dificuldades 

profissionais[..], elas teriam que ser submetidas às mesmas atividades, [...]. vi elas 

serem concentradas na companhia de trânsito, vi rechearem os gabinetes [..], começa 

a transparecer que o lugar da mulher na polícia é um lugar administrativo, quando eu 

achava que não, a gente tem que estabelecer como empregar a mulher, ela pode até 

estar no gabinete mas ela tem que ter a sua função operacional.[..]. Pra que que ela 

vai ser empregada, tem que definir. Os protocolos não acabam, mas reduzem a 

possibilidade dos abusos e dos preconceitos.  

 

Isso fica ainda mais claro quando analisamos os discursos atuais, apesar de todos já 

terem trabalhado com mulheres policiais, seja na administração, atividade meio, ou no 

policiamento ostensivo, há um olhar sobre o papel da mulher na instituição que vem se 

desenhando desde sua entrada. Alguns narraram como foi essa experiência, mais tranquila 

quando se tratava de trabalho interno, com desconfiança quanto à capacidade das mulheres de 

atuarem no policiamento ostensivo e por serem vistas como frágeis e indefesas. 

 

Eu me dou super bem, trabalho com várias [...]., todas elas eu procuro explorar o 

potencial de cada uma.[..],  a mulher é mais aguerrida nas funções dela[....], é mais 

competitiva entre elas e com a gente.[...] (ALBERTO) 

 

Certa forma, da mesma forma com homem.[..], alguns momentos você pode ter uma 

certa sensibilidade talvez um pouco maior até de forma involuntária, mas de um 

modo geral tento trabalhar da mesma forma, com educação e carinho. Procuro não 

ter diferença, é trabalho, tem que ser tratado de forma profissional, é um 

profissional, tenho certeza tanto da capacidade de um e outro.[ ...].Pode ser numa 

situação específica, de ter que trabalhar na rua onde necessite de uma compleição 
física eu venha a tratar de uma forma diferente em função da fragilidade dela.  

(GERALDO) 

 

[....] Já trabalhei com duas num serviço no carnaval[...], a experiência.[...], minha 

preocupação maior era preservá-la, elas também ficaram assustadas, era muita gente, 

tumulto[.....], briga.[...], minha preocupação era elas se machucarem, as pessoas 

olhavam.[..], mexiam.[..], quando tinha confusão eu tentei preservá-las ao máximo, 

elas  me pediram isso também.[..], foi tranqüilo, para o enfrentamento eu teria 

problema.[..], tive que pedir apoio.[...], não tinha como pedir ajuda a elas nesse 

sentido.[...], usei elas de outra maneira, vigiar a viatura.[..] o fato da sociedade não 

respeitar elas como mulheres e achar que ele como homem não quer ser imobilizado 
ou dominado por uma mulher. [...] (IVAN) 

 

Não é igual a trabalhar com homem. Fica mais cuidadoso. Tem que cuidar de você e 

dela, se sente responsável pela segurança dela, porque é mais frágil, não tem a 

versatilidade que o homem tem. Tem versatilidade para algumas coisas: 

administrativo. Não tem versatilidade para o corpo a corpo, quando tem que 

imobilizar uma pessoa.(LUAN) 

 

Novamente aparece a questão da expectativa que os homens tem em relação às 

mulheres quanto às atividades que podem desempenhar. A versatilidade em pauta no último 
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relato mostra a divisão de papéis estabelecidos pela diferença de gênero, onde mulheres tem 

aptidão para o administrativo e o homem para “o corpo a corpo”. 

Em relação à forma como a Polícia Militar lida com a presença de mulheres as 

respostas foram mais heterogêneas. Quatro dos entrevistados acham que a instituição lida com 

elas da mesma forma com que lida com homens, já que “militarismo não tem sexo.” (Luan) O 

que podemos inferir uma tentativa de apagamento das diferenças e também para uma negação 

do “ethos” militar, considerado masculino em sua essência, onde está presente, até mesmo, 

uma questão semântica em que os postos estão sempre colocados no masculino, e não podem 

flexionar, por mais que atente para uma regra gramatical, não deixa de suscitar uma reflexão, 

conforme observa uma policial: 

 

[....] ainda vêem a mulher muito inferior a eles,entendeu? Não tem soldada, tem 

soldado, não tem a caba,é a cabo[...] acho que não mudou, ainda tem muito 

preconceito pra ser quebrado. (GRAÇA) 

 

Dois entrevistados pensam que já houve mudanças no tratamento dispensado às 

mulheres sinalizando que hoje há menos discriminação do que já houve: 

 

Lida bem melhor do que lidou há anos atrás, principalmente quando as primeiras 

entraram..., já vi alguns preconceitos.[...], a Polícia Militar é muito grande, eu acho 

que tem espaço pra todos, baste que cada um encontre seu lugar[...] (FÁBIO) 

 

[...] Eu vi a parte que discriminava e vi a parte que se dava apoio.  Na atualidade está 

bem melhor que antigamente, era um círculo muito fechado, ela chegava para 

trabalhar com a gente..., eu vi oficial esconder muita coisa.[...], com medo de passar 

o conhecimento e perder o local[...], hoje em dia já não acontece mais[...] Ainda tem 

discriminação mas hoje é bem menos do que antigamente. (HÉLIO) 

 

Dois entrevistados levantaram questões bastante semelhantes ao que já foi abordado 

pelo oficial da reserva, apontando que ainda hoje não há uma estrutura adequada para a 

mulher trabalhar no policiamento ostensivo e que também ainda não foi definido o tipo de 

trabalho que estarão aptas a desenvolver na corporação: 

 

Trabalhar na rua é difícil, é diferente de homem, você não vê alojamento nenhum 

feminino no DPO [...], instalação nenhuma, na verdade a polícia não tem instalação 
adequada para a policial feminino não, vai se virando do jeito que pode, no batalhão 

até tem.[...], fora do batalhão não tem, já trabalhei com fem em DPO e era 

complicado, porque na hora do descanso como é que fazia? Não tinha alojamento 

separado [...] mas convivia bem, com respeito. (BRUNO) 

 

Acho que eles abriram uma oportunidade boa para as mulheres serem inseridas num 

mundo machista. [...], isso é bom, mas eles deveriam treinar melhor as mulheres, ou 
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então dar uma direção melhor pra mulheres, se elas forem formadas para trabalhar 

na rua que elas tivessem esse treinamento de rua. [...] (IVAN, 2017) 

 

Outros depoimentos consideram que a mulher poderia ser mais bem empregada em 

atividades na rua, para a revista feminina, ou que são protegidas veladamente, enfatizando a 

fragilidade feminina, principalmente no que diz respeito à necessidade do uso da força física 

considerada por eles extremamente importante para determinados serviços. 

O oficial da reserva aponta que a instituição, muitas vezes, lida com elas de três 

maneiras distintas: 

 

Preconceito de gênero:- Isso aí não é trabalho de mulher! Paternalismo: de proteção. 

Entre o paternalismo e o assédio:- Não! Uma menina bonita dessa não pode estar 

fazendo um trabalho desse! Como se a definição de trabalho árduo fosse para as 
feias! Não tem parâmetros: qual é o papel da mulher na Polícia? 

 

A reação da sociedade costuma de ser surpresa ou espanto para quatro dos 

entrevistados, como no relato a seguir: 

 

As primeiras vezes que eu trabalhei (com mulheres) percebi muitos olhares, pessoal 

muito admirado, demais até. [...], passava todo mundo olhando, muitas vezes até 

elas eram abordadas por senhoras falando que elas são muito corajosas por estarem 

na polícia. (CARLOS) 

 

Dois dos entrevistados acham que ainda há discriminação em relação à mulher policial 

culminando com falta de respeito durante a abordagem: 

 

Só ver o dia a dia, a sociedade em si é muito machista [...], a grande maioria acha 

que lugar da mulher é na cozinha [....], perante a sociedade... a mulher está 

conseguindo quebrar essa barreira, mas ainda vai percorrer um caminho longo.[...], 

não respeita, a mulher tem que ser até enérgica.[..], tendo que tomar atitude para 

pode mostrar que está ali fazendo um trabalho.[....] (HÉLIO) 

 

Nesse aspecto houve concordância com o relato de algumas policiais entrevistadas 

que vivenciaram situações em que sua autoridade policial foi questionada e que necessitaram 

atitudes mais firmes a fim de serem respeitadas, mostrando que a sociedade também não 

espera ver a mulher numa posição de poder quando tem que se submeter a ela.  

Outros três policiais enfatizaram a imagem da mulher como alguém que tem mais 

facilidade com o diálogo, é mais sensível, portanto é bem recebida pela sociedade, novamente 

prevalecendo a ideia que a mulher está apta para atividades que são consideradas compatíveis 

para seu gênero, como se já tivessem nascido com essas características, e não fossem fruto de 

uma construção social: 
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Escutam mais a palavra feminina [...], são menos agressivos com as fem, por ser 
mulher..., elas conseguiam contornar a situação mais fácil com diálogo.[...], um 

homem extrapola um pouco, a mulher tem mais um jeitinho de tentar acertar na 

conversa. (BRUNO) 

 

Para o oficial da reserva a sociedade lida com a mulher policial de acordo com a 

situação que esteja vivenciando, relato condizente com o que os policias entrevistados da 

unidade pesquisada pensam ser a reação da sociedade perante às policiais, não esperam que a 

mulher seja capaz de fazer frente às situações de violência e que tem mais habilidade para a 

conversa, para o atendimento: 

 

Se você vem uma situação de violência ou de estar com medo de sofrer um ato 
violento [...] e chegar um patrulha com dois policiais [...], você começa a criar a sua 

sensação de segurança, mas se forem duas mulheres você não vai se sentir seguro 

[....], a sociedade não entende que a mulher está preparada para enfrentar as questões 

de perigo com a mesma capacidade do homem. Se a questão é uma questão de 

mediação de conflito e descem duas policiais elas se sentem aliviadas. [...] Tem 

diálogo. Se você vai a um ambiente administrativo policial [...], e na sua recepção é 

a mulher que atende principalmente as mulheres que vão ao serviço, elas vão se 

sentir aliviadas, mais amparadas [....]. tem um quê da percepção da mulher como 

mediadora..., de harmonizar... a sociedade tem essa credibilidade na atividade da 

mulher tanto na questão da mediação [...], a percepção que a sociedade tem da 

policial feminino é aquele menos sujeito ao vício da corrupção. 

 

Novamente fica evidente a percepção da mulher como mediadora, pacificadora, em 

situações em que se necessite o diálogo, aqui ela é bem recebida, tem reconhecida sua 

capacidade, sua autoridade policial, mas quando se trata de proteger a população de eventual 

ato de violência, ou exercer o poder de polícia com cidadãos que estejam infringindo a lei, 

além de haver um descrédito quanto à capacidade da mulher atuar perante um ato violento, há 

uma tentativa de desqualificação de sua autoridade, obrigando a policial a uma atitude mais 

rude. 

Em relação às atividades que seriam compatíveis para a mulher desenvolver na 

polícia, a grande maioria dos policiais, no total de oito, consideram que a mulher pode 

desenvolver determinadas atividades específicas, que são, pela percepção dos entrevistados, 

mais adequadas a sua condição de mulher, discurso fundado na diferença sexual que legitima 

essa percepção. Observam-se pelos relatos que à mulher são atribuídas determinadas 

qualidades como sendo naturais e próprias do gênero, definas biologicamente, como a 

capacidade para cuidar de crianças ou a fragilidade. Até mesmo na atividade operacional 

considerada um campo possível de trabalho para a policial, a rádio patrulha, espera-se delas 

que tenham habilidade de comunicação e mediação de conflitos. 
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Creche, atendimento a mulher, trabalho com a criança, esse trato passa mais 

confiança pra sociedade, se tem uma criança vítima de violência sexual [....], ela vê 

na mulher uma mãe, uma confidente, que ela pode confiar apesar da farda.[...] 

Administrativa, atendimento ao público.[..], um serviço social da polícia, integração 

com a comunidade, esse é o perfil que eu acredito que a mulher se encaixa 

perfeitamente. (ALBERTO) 

 

Setor administrativo e em casos bem específicos, na parte operacional [...], a revista 

pessoal realizada pela mulher [...], mas só casos específicos [...], para não sacrificar, 

não colocar em risco a policial feminina.(GERALDO) 
 

Parte administrativa, RP14, saúde, Aprev, setor.(LUAN) 

 

Para as mulheres policiais elas estão aptas para desenvolver qualquer atividade na 

corporação, desde que tenham afinidade com a atividade, concordando apenas a terça parte 

dos homens entrevistados, no total de quatro, que consideram que a mulher pode atuar em 

qualquer função na Polícia Militar, não existindo, consequentemente, restrições:  

 

Praticamente todas [...], existem mulheres que são aguerridas, guerreiras que podem 

atuar na atividade fim, até mesmo nos GATs.[...], independe da questão de gênero, é 

mais mesmo as qualidades, os dons de cada um” (FÁBIO) 

 

A mulher desenvolve qualquer tipo de atividade aqui dentro, inclusive atividade fim 

lá fora também [...], tem muita fem que é mais homem que do que quem ta 

trabalhando lá fora [...], ela trabalha em qualquer lugar aqui.[...] (HÉLIO) 

 

No meu entendimento, elas podem exercer todas as atividades, tanto as 

administrativas como as de combates urbanos, ou seja, policiamento ostensivo. Vai 
depender de como cada fem assimila o dia a dia do serviço policial. (KAUÃ) 

 

Para o oficial da reserva ainda é necessário conhecer melhor a atuação da mulher no 

campo operacional: 

 

Essa pergunta está comigo desde 82! [....].Toda e qualquer função administrativa 

pode ser feita pela mulher, também as atividades especialistas, saúde, no campo 

operacional [...]. as atividades de comando, supervisão e controle se encaixam 

perfeitamente na mulher [...], nas atividades de enfrentamento do perigo [...] a 

sociedade está mudando, mas não mudou.[...], a mulher é mais frágil 

fisicamente.[...] de uma forma geral, você vai ter que treiná-la pra que seja mais 

compatível com ela [...], psicologicamente fica mais difícil [...], ela vai sofrer uma 

pressão externa muito grande.[.. ] “– Isso não é atividade pra mulher!” [...].Isso 

infere muito na sua qualidade policial [...] atividade que seria muito importante a 

presença feminina é a investigativa [...], a gente tem que estudar pra ver pra que que 
serve a mulher na polícia, no sentido operacional. 

 

Sobre quais atividades não seriam compatíveis com a mulher na Polícia Militar, ele 

também traz importantes reflexões: 

 

                                                             
14 RP – Rádio Patrulha 
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Você tem atividades que fisiologicamente traz problemas. [...], qual o armamento 

que a mulher ia usar na época que entraram? Um fuzil pesava pra chuchu!.[..] eu só 

posso entender não adequado pra mulher tudo aquilo que causar problema por 

razões fisiológicas.[..] no universo internacional não tem mulher como negociadora 

de refém [...], a corrente majoritária se baseia em duas coisas: a questão da 

maternidade.[..], quando chegar uma situação de refém ela usar isso a enfraquece 

como negociadora.[..], e o outro lado olha a mulher como frágil [...]. o trânsito é 

uma exposição física muito grande.[..] Ela tem que passar em duas coisas: nas 

exigências da seleção e nas exigências do treinamento, se passar tudo bem [...]. 

Numa operação de controle de distúrbio. [..], a demonstração de força da tropa é 
muito importante para evitar um maior confronto[..]. mas uma voz de comando 

feminina no controle de aglomeração é complicado.[..], não sei se ali seria adequado 

o emprego da mulher.[..]. por causa da forma que ela seria percebida.[..] 

 

O enfoque dado pelo oficial da reserva diz respeito à percepção que a sociedade tem 

da mulher a partir das construções sociais, não pelo que de fato ela é que pode ser diferente do 

que é percebido pelos demais, por isso sua reflexão sobre algumas funções, que segundo sua 

lógica, poderia impactar o resultado da operação pela forma como a mulher policial poderia 

ser vista, seja numa negociação com tomador de refém, seja no controle de distúrbio. 

Para os policiais que acreditam que haveria atividades específicas para as mulheres 

desenvolverem na corporação, a restrição vista por eles, de forma unânime, foram as 

atividades caracterizadas pela incursão em comunidades com risco de conflito eminente, 

locais considerados de alto risco para confronto armado, locais de guerra, normalmente 

atribuídos aos homens, que detém força física e coragem suficientes:    

 

Atividades como PATAMO, GATs e demais atividades operacionais. Porque na 

minha opinião a mulher não se enquadra no perfil para a realização de tais funções e 

missões. Por ser uma atividade agressiva e que requer muito esforço físico. 
(EVANDRO) 

 

Incursão à comunidade [...] por dois motivos: [...].precisa de uma aptidão física e de 

uma certa agressividade que não é peculiar à mulher, e nesse confronto.[..]. ela se 

trona um peso, uma preocupação.[...] às vezes você fica encurralado e aquilo ali se 

entrar o pavor.[...] um colega baleado, eu preciso de alguém pra me arrastar.[.. ] 

colega vem à óbito.[...] a grande maioria não está preparada para esse 

serviço.(ALBERTO)  

 

Só tem uma: reserva de armamento, pega colete, tem que fazer manutenção em arma 

de fogo, fuzil, acho um trabalho pesado, mas não quer dizer também que não pode 
exercer. (HÉLIO) 

  

Algumas policiais também compartilharam da opinião que essas atividades devem ser 

restringidas às mulheres porque não reúnem condições necessárias para esse tipo de trabalho, 

como se a natureza não lhes tivesse proporcionado a agressividade e a força física, atributos 

considerados essenciais para a função. Para o oficial da reserva essas funções mais ligadas ao 

combate exigem grande vigor físico, mas as mulheres podem atuar nelas se tiverem a 
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compleição física necessária, algo também exigido dos homens, e que nem todos se encaixam 

nessas exigências. 

Em relação às contribuições que a mulher policial pode dar para a corporação seis dos 

entrevistados se referiram à sensibilidade que a mulher tem, capaz, inclusive, de melhorar a 

imagem da instituição perante a sociedade e estar mais apta para trabalhar com crianças e 

mulheres, reforçando a ideia que a natureza da mulher a provém desta habilidade: 

 

A corporação é bem conservadora, a gente não consegue inovar muito. [..] Abrandar 

a visão da população, muita gente vê a gente mal.[..], e a presença feminina melhora 

a imagem [...], a mulher militar tem muito mais educação, jeito de lidar com público, 

sensibilidade maior para lidar com publico.(CARLOS) 

 

Já contribuem, melhora a imagem, tira a rusticidade, a agressividade do policial, a 
fala dela é melhor aceita.(GERALDO) 

 

Principalmente em ocorrências que envolvam mulheres, revistas, agressões físicas, 

estupro e crianças. (KAUÃ) 

 

Dois outros entrevistados pensam que a maior contribuição que a mulher pode dar é na 

área administrativa: 

 

Principalmente na parte administrativa, tem muito colega que quer voltar pra rua... 

mas não tem ninguém pra ficar no lugar dele.[...], ela viria pra suprir isso aí.[..]. 

(HÉLIO)  

 

Um entrevistado relatou pensar que a presença da mulher na instituição ajuda ao 

policial homem a lidar com as mulheres nas ocorrências, o ajuda a compreender as 

necessidades femininas: 

 

Inúmeras. Uma delas é capacidade de desempenhar o papel [...] em determinadas 

áreas, e também para que o homem aprenda que isso aqui não é uma coisa só de 

homem, o policial tem que aprender, o policial não trata só com o homem na rua, 

isso aprende a lidar. [...] Ele trabalha com a policial feminina.[...] ele tem que dar 

ouvido ao que a mulher está passando. (ALBERTO) 

 

Teoricamente as pessoas atribuem à mulher como uma figura mais incorruptível, 

mais séria, mais responsável. Elas tem sim uma capacidade de ter uma resistência 

menor por parte da sociedade. (FÁBIO) 

 

Homens e mulheres apresentando a ideia prevalente de que as mulheres nascem, por 

causa das diferenças biológicas, com atributos que irão definir seus papéis na sociedade, os 

lugares que irão ocupar e quais funções irão exercer, ideias introjetadas através de discursos 

que vem sendo respaldados pela ciência e difundidos pelas mais diversas instituições. 

(Chartier, 1995)  
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Sobre as ideias feministas, sete entrevistados responderam não conhecer, dois 

entrevistados responderam baseados em senso comum, apontando não só desconhecimento 

como uma noção deturpada e preconceituosa sobre o feminismo: 

 

Eu costumo não me aprofundar nessas ideias feministas porque na minha opinião o 

feminismo é um tipo de preconceito também [...]. existe o machismo e existe o 

feminismo.[...] só porque eu sou mulher, só porque eu sou homem.[...], quando a 

pessoa fala isso é um preconceito, então os extremos não me agradam. (ALBERTO) 

 

Elas não gostam de homens, querem exterminar os homens da face da terra, 

contrário de Deus. (LUAN) 

 

Sobre as idéias feministas não, porém sobre as ideias das policiais com quem 
trabalhei, pois são bem semelhantes às ideias masculinas, pois vivemos o mesmo 

sistema. (JORGE) 

 

Outros três entrevistados têm uma noção a respeito, mas ainda marcado por idéias de 

senso comum acerca dos movimentos feministas e suas diversas manifestações:  

 

Algumas, não concordo com algumas, concordo com outras. Acho que por muito 

tempo as mulheres foram muito achincalhadas, pisadas e o movimento feminista 

veio pra acabar com isso, só que não veio somente pra acabar com isso, acho que 

tem muito extremismo. [..], pisotear também os homens. (FÁBIO) 

 
Não entendi direito o que querem, principalmente quando vejo mulheres seminuas 

nas passeatas. Na parte dos direitos iguais, referente a trabalho e salários, ainda não 

entendo porque não é dessa forma, aliás, até entendo, que é por causa dessa cultura 

machista. (KAUÃ) 

 

Acerca do feminismo homens e mulheres policiais também tem opiniões muito 

semelhantes, o que é possível pensar que há um discurso hegemônico que perpassa a 

instituição, compartilhado pelos seus integrantes, embora a luta por direitos seja relativamente 

reconhecida. 

Apesar de a maioria afirmar desconhecer as ideias feministas, cinco entrevistados 

entendem que o feminismo contribuiu para a inserção das mulheres na corporação: 

 

A mulher ela tem sido inserida em todos os segmentos da sociedade, a polícia 

militar não ficaria de fora disso, até porque a política hoje é cota pra tudo.[..] já 

existe a mulher na construção civil [...], coisa que a gente achava que nunca a 
mulher ia entrar, a única diferença que faço destacar na Polícia Militar, é que aqui é 

o sacrifício da própria vida.[..], e esse emocional tem que ser testado tanto no 

homem quanto na mulher.(ALBERTO) 

 

Ao longo da história [...]. a mulher tem sido inserida no mercado de trabalho, não 

diferente na Polícia Militar, em alguns locais dentro do militarismo a mulher não 

tinha espaço, atualmente já tem, cada vez mais, as idéias feministas vem a ter esse 

resultado: a inserção da mulher em locais onde só eram composto somente de 

homens. A Polícia também cada vez mais tem aumentando o número.[...] em relação 
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à respeito existe uma lei específica, a Maria da Penha, que faz algumas 

recomendações legais com relação à mulher, não deixa de ser um resultado legal de 

idéias feministas ao longo das últimas décadas.(GERALDO) 

 

Cinco entrevistados acreditam que não houve influência e dois não souberam 

responder: 

 

Acho que não. Porque não existe um trabalho pra incluir, primeiro tinha que 

melhorar a estrutura. [..], 80% da tropa não aceita muito bem não.[..] (BRUNO) 
 

Acho que dentro da Polícia Militar não, aqui são muito conservadores [...], até se diz 

aqui que militar não tem sexo.(CARLOS) 

 

Nas entrevistas com policiais masculinos ficou evidente como o discurso corrente 

baseado na construção social acerca dos papéis que mulheres e homens devem desempenhar 

na sociedade, influencia a forma como mulheres e homens são vistos na corporação. Essa 

divisão de papéis, baseados e naturalizados pela diferença sexual, tem papel fundamental na 

divisão de tarefas na corporação. Aos homens a guerra, o combate à criminalidade, o fuzil, e 

às mulheres o papel, o cuidado com crianças e mulheres.  

Algumas contradições foram percebidas, ao mesmo tempo em que a presença da 

mulher é vista como necessária, sua capacidade é constantemente questionada, o discurso 

parece prevalecer sobre o que já foi possível observar, mulheres no enfrentamento da 

violência, além disso, a subjetividade é cheia de nuances e possibilita esse transitar de ideias, 

as certezas não nos acompanham normalmente. Importante refletir também sobre quais as 

possíveis expectativas dos policiais diante de uma entrevistadora mulher. 

O relacionamento entre os pares foi descrito por ambos como respeitoso e amistoso, e 

por mais que possamos questionar essas afirmativas diante das dificuldades encontradas, 

alguns relatos foram preponderantes para perceber que diante de algumas precariedades o 

apoio dos pares pode ser fundamental, seja para alternar em “bancar o fuzil” ou possibilitar à 

mulher a ida ao banheiro fazendo a segurança em seu entorno.  

Para os homens algumas coisas já mudaram desde a entrada da mulher na Polícia 

Militar, em 1982, como melhor estrutura dos quartéis para recebê-las e uma maior aceitação 

de sua participação em diversas atividades. 

Percebi durante algumas entrevistas certo rancor pelas mulheres estarem presentes na 

instituição, mas não “darem o sangue” como eles, como se, já que entraram para a corporação, 

que banquem os mesmos serviços pesados que eles vem desempenhando há 200 anos, embora 

não acreditam que elas sejam capazes. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A primeira vez que a questão de gênero me chamou a atenção foi há mais de 10 anos 

atrás, quando ouvi de um ex Comandante da unidade em que trabalhava na época, seu sincero 

desagrado quanto a presença de mulheres na corporação. Ele dizia que era contrário e 

espantava-se pelo fato de algumas usarem batom, ao que eu retrucava: - Mas elas são 

mulheres! Naquele tempo, com poucos anos de Polícia Militar não conseguia fazer muitas 

reflexões, mas me perguntava por que uma mulher policial não poderia usar maquiagem, ou o 

que isso implicaria em seu trabalho. 

Hoje, principalmente, após essa pesquisa entendo que compreender a inserção das 

mulheres na instituição não é um trabalho simples e exige algumas problematizações. O 

presente trabalho buscou, mesmo em um pequeno universo, analisar como se dão as relações 

de gênero na corporação na atualidade, quais desafios ainda são encontrados, e quais lugares 

lhes são reservados sob a ótica das representações de gênero. 

As entrevistas semiestruturadas possibilitaram conhecer as vivências laborais de 

homens e mulheres que se dedicam a uma das mais difíceis, arriscadas e penosas profissões, a 

de Policial Militar. Nesse cenário, pude observar que homens e mulheres são vistos e vêem os 

pares ainda influenciados pelas representações tradicionais de gênero baseadas na crença de 

que as diferenças biológicas os dotariam de determinados atributos e características, 

impactando os lugares desenhados para ambos na corporação. Os homens nasceriam dotados 

de coragem e agressividade necessária para trabalhar na linha de frente da atividade policial 

militar, as mulheres dotadas de docilidade, fragilidade e disposição para a maternidade 

estariam aptas as tarefas que envolvem cuidado e assistência. Mas minha experiência clínica,o 

embasamento teórico sobre representações de gênero e minha escuta nas entrevistas me 

mostraram que há homens e mulheres cuja disposição não se encaixa nesses perfis pré-

estabelecidos. 

Algumas sensíveis mudanças também foram observadas, a presença da mulher já é 

vista com mais naturalidade do que na ocasião em que entraram, as unidades operacionais 

estão um pouco mais preparadas para recebê-las e as relações entre os pares estão mais 

amistosas. Hoje já não parece estar mais em questão se as mulheres devem ou não fazer parte 

da corporação, como na fala da oficial da reserva que disse que: “viemos pra ficar”. 

Parafraseando o filme Tropa de Elite 2: “o inimigo agora é outro!” 
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A maior dificuldade encontrada pelas mulheres policiais foi em relação à descrença de 

seus pares e da população assistida quanto a sua capacidade de atuar no policiamento 

ostensivo. Há uma desconfiança sobre o potencial das mulheres em fazer frente a situações 

que envolvem violência, fazendo com que as mulheres tenham que, provar constantemente 

sua capacidade, demonstrar excelência, ter postura firme, obrigando-as muitas vezes a uma 

atitude rude. A mulher parece ter reconhecido seu lugar de policial somente quando se porta 

com atitudes consideradas naturais para o homem, com rusticidade. Exatamente o que 

pensava um dos meus ex comandantes quando questionava sobre o uso do batom, signo de 

feminilidade, portanto, incompatível com o exercício da função. Sob essa ótica uma policial 

de batom não saberá como usar seu coldre!  

A mulher também é cobrada quando exerce funções na atividade meio, como se 

precisasse mostrar que merece esse lugar que ousou desejar, como falou o entrevistado Hélio: 

“[...]por ela ter que mostrar toda hora que sabe fazer ela fica mais atenta, ela se policia mais, 

não vai ficar dando tanto mole.” Os homens já tem seu lugar garantido, a mulher precisa lutar 

por ele diariamente. 

Não ter um plano sobre a atuação das mulheres no campo operacional também traz 

repercussões sobre o emprego das mulheres na atividade fim, ficando a cargo dos gestores, e, 

quando possível, das próprias mulheres, decidiram sobre como empregá-las. Para alterar esse 

quadro é imprescindível que outras pesquisas, que abordem esse tema, sejam desenvolvidas e 

forneçam dados à corporação, a fim de possibilitar a criação de uma política de atuação das 

mulheres na Polícia Militar, que vislumbre suas diferenças, suas possibilidades e limites. 

Entre o batom e o coldre, há um espaço subjetivo que possibilita que muitas mulheres 

encontrem seu lugar na corporação: da mulher guerreira à gestora, do operacional ao 

estratégico, na atividade fim e na atividade meio.  
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APÊNDICE A 

Roteiro para entrevista - policiais femininos 

 

Parte I: Dados Pessoais 

Identificação (opcional): _______________________________________________________ 

Sexo: ______________ Estado civil: ________________ Tem filhos? __________________ 

Idade: ____________ Escolaridade: ______________________________________________ 

Posto/graduação: _____________________ Ano de Praça: ___________________________ 

Teve algum emprego anterior? ____________  

Quais? _____________________________________________________________________ 

Tem familiar policial ou militar? ________________________________________________ 

Parte II: Entrevista 

Quais foram as motivações para seu ingresso na PMERJ? 

Como familiares reagiram a sua decisão de entrar para a PMERJ? 

Como foi sua adaptação à vida militar?  

Como você foi recebida na corporação? Houve resistências? 

Como costuma ser a reação da sociedade perante uma policial feminina? 

Como se sente sendo mulher na PMERJ? 

Quais atividades você desempenhou desde sua entrada? Como se deu essa escolha? 

Como acha que os policiais masculinos vêem a mulher policial? 

Já trabalhou no policiamento ostensivo? Como você se sentiu? 

Que atividades na policia militar considera compatíveis com a condição de mulher? 

Que atividades você acha que não deveriam ser realizadas pelas mulheres policiais? 

Quais as contribuições que a mulher policial pode oferecer à corporação? 

Como concilia a vida pessoal, familiar com as exigências da carreira? 

Você poderia narrar um episódio difícil que vivenciou no trabalho por ser mulher? 

Observou alguma mudança em relação às mulheres desde que você entrou pra PMERJ? 

Você teve tem algum conhecimento sobre as ideias feministas? Como? 

Você considera que as ideias feministas tem ou tiveram alguma influência na corporação com 

relação ao tratamento dado à mulher policial militar? Como? 
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APÊNDICE B 

Roteiro para entrevista - policiais masculinos 

 

 

Parte I: Dados Pessoais 

Identificação (opcional): _______________________________________________________ 

Sexo: ______________   Estado civil: ___________________Tem filhos? _______________ 

Idade: ________________ Escolaridade: __________________________________________ 

Posto/graduação: _____________________ Ano de Praça: ___________________________ 

Teve algum emprego anterior? _____________  

Quais? _____________________________________________________________________ 

Tem familiar policial ou militar? ________________________________________________ 

Parte II: Entrevista 

Como você vê a inserção de mulheres na PMERJ? 

Como você se relaciona com as colegas policiais femininas?  

Já trabalhou com alguma? Como foi? 

Em sua opinião como a PMERJ lida com a presença das mulheres combatentes? 

Como costuma ser a reação da sociedade perante uma policial feminina? 

Que atividades, na policia militar, considera compatíveis com a condição de mulher? 

Que atividades você acha que não deveriam ser realizadas pelas mulheres policiais? Por quê? 

Quais as contribuições que a mulher policial pode oferecer à corporação? 

Você teve tem algum conhecimento sobre as ideias feministas? Como? 

Você considera que as ideias feministas tem ou tiveram alguma influência na corporação com 

relação ao tratamento dado à mulher policial militar? Como? 

 

 


