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RESUMO: Este estudo se propôs a analisar as relações de gênero no trabalho da Polícia
Militar no 3º Batalhão em Itabaiana/SE, destacando barreiras encontradas para a ampliação
dos direitos das mulheres e avanços na democratização das relações sociais. O estudo de caso
organizacional desenvolveu-se no 3º Batalhão da Polícia Militar (Itabaiana/SE), com um
universo de 179 policiais (14 mulheres e 165 homens), compondo-se uma amostra nãoprobabilística de 11 policiais (08 mulheres e 03 homens de diversas patentes). A participação
das policiais em atividades na rua é dificultada por sua fragilidade física. É preciso estimular
as mulheres a conseguirem maior grau de aptidão física, e os homens a desenvolverem
características como a sensibilidade, a paciência e a empatia, associadas ao feminino. Assim,
independentemente do sexo, todos podem prestar bons serviços a sociedade.
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STUDY OF GENDER RELATIONS IN THE WORK OF THE
MILITARY POLICE IN THE 3 BATTALION OF THE MILITARY
POLICE (ITABAIANA/)
ABSTRACT: This study aimed to examine gender relations in the work of the 3rd Military
Police Battalion in Itabaiana-SE / SE, highlighting barriers found for the expansion of
women's rights and progress in the democratization of social relations. Case study
organization was developed in the 3rd Military Police Battalion (Itabaiana-SE / SE), with a
population of 179 officers (14 women and 165 men), and were a non-probabilistic sample of
11 officers (08 women and 03 men of different ranks). The involvement of police activities on
the street is hampered by his physical frailty. We need to stimulate women to achieve greater
degree of physical fitness, and men to develop characteristics such as sensitivity, patience and
empathy associated with women. Thus, regardless of sex, everyone can provide good services
to society.
KEYWORDS: Gender, Labor, Military Police.
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INTRODUÇÃO
A polícia militar representa um grupo específico do campo burocrático do Estado que
exerce um poder legal e extralegal sobre a vida e sobre o cotidiano da população,
principalmente em se tratando da população urbana. Para que se possa entender o papel e o
funcionamento da atividade policial militar na sociedade sergipana e brasileira, faz-se
necessário refletir sobre o fato de que a corporação que ocupa um lugar específico na divisão
do trabalho, de dominação, precisa ela mesma reproduzir-se, construindo mecanismos para
que ela se torne um meio eficaz do exercício do poder. Dentre esses mecanismos, destaca-se a
socialização dos seus agentes no sentido de assumirem uma disposição corporal e mental que
propicia a reprodução de si mesmos como agentes da ordem e da lei. Assim considera-se que
a Academia da Polícia Militar ocupa um lugar privilegiado nesse processo de socialização.
Nesse sentido, esta pesquisa sob a abordagem de gênero pretende explicitar os
meandros do processo de socialização, dando prioridade ao problema da construção ou do
modo específico de produzir a subjetividade social a partir das técnicas e dos mecanismos de
individualização exercidos no cotidiano de trabalho do policial, destacando as experiências
das mulheres policias.
Objetivo geral:
Analisar as relações de gênero no trabalho da Polícia Militar no 3º Batalhão em
Itabaiana/SE, destacando avanços e barreiras encontrados para a ampliação dos direitos e da
cidadania das mulheres por meio da democratização das relações sociais e enfraquecimento
do patriarcado na instituição e na sociedade.
Objetivos Específicos:
Traçar o histórico da Polícia Militar destacando o contexto de sua inserção em
Itabaiana/SE; Caracterizar o perfil profissional dos policiais enfatizando as relações de poder
e hierarquias, observando a expressão da segmentação/divisão sexual do trabalho na
instituição; Indagar se os profissionais militares identificam e compreendem as diferenças de
gênero; Analisar a valorização da capacitação profissional, demandada por novas
competências no trabalho dos militares; Analisar as estratégias utilizadas por mulheres
policiais militares para integrar os papéis público X privado.
Mulheres e gênero ainda constam de um modo limitado nos estudos sobre a cultura
policial. O gênero, que pode ser visto como diferença entre homens e mulheres, é incluído
principalmente devido à necessidade de explicar seu caráter viril. Tudo isso suscita a
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curiosidade em aprofundar o estudo sobre as relações de gênero no trabalho do Policial
Militar em Sergipe.
JUSTIFICATIVA
Estudar todos os processos da polícia militar se faz necessário para obtermos
resultados significativos em torno das novas relações sociais em que a questão da mulher
como trabalhadora integrante de um órgão marcado por forte tradicionalismo,
predominantemente masculino, analisando as relações existentes de hierarquia entre homens e
mulheres, colocados sempre em contextos desiguais, possibilitando tratar dos direitos
humanos das mulheres, mostrar que apesar das diferenças biológicas, as mulheres têm as
mesmas condições físicas e intelectuais de garantir seus espaços no setor público, como
portadoras de direitos e de cidadania. No entanto, a mulher nos espaços considerados
masculinos está marcada por fortes estigmas preconceituosos que as atingem diretamente, de
forma que elas se sintam discriminadas e insatisfeitas, buscando assim novos espaços de
exercício profissional.
METODOLOGIA
O estudo visa analisar as experiências construídas por policiais no seu cotidiano de
trabalho.O campo empírico da pesquisa constitui o 3º Batalhão da Polícia Militar
(Itabaiana/SE.A pesquisa apresenta características de um estudo qualitativo, sem
desconsiderar as dimensões quantitativas/objetivas do objeto, ou seja, não se elimina o uso da
metodologia quantitativa, em conseqüência de seu modo descritivo.
O tipo da pesquisa recaiu sobre o estudo de caso organizacional, isso porque de acordo
com Gil, constitui:
[...] estudo exaustivo e em profundidade de um ou de poucos objetos,
de forma a permitir conhecimento amplo e específico do mesmo;
acrescenta que este delineamento se fundamenta na idéia de que a
análise de uma unidade de determinado universo possibilita a
compreensão da generalidade do mesmo ou, pelo menos, o
estabelecimento de bases para uma investigação posterior, mais
sistemática e precisa. (GIL, 1991, p.74).
A população/universo da pesquisa abrange os policiais militares integrantes do 3º
Batalhão, atualmente com um efetivo de 165 homens e 14 mulheres, num total de 179
profissionais; dos quais 92,2% são homens e 7,8% são mulheres. Este fato, de antemão, indica
uma organização assimétrica ou desequilíbrio nas relações de poder, sinalizando situação
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desvantajosa para as mulheres nas relações de gênero na instituição. O processo da pesquisa
foi composto por uma amostra não-probabilística intencional com grande parte do efetivo
feminino e parte do efetivo masculino de policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar
(Itabaiana/SE), tendo como participantes e respondentes das entrevistas um total de oito
mulheres, sendo uma oficial e sete soldadas, e um total de três homens, sendo um capitão, um
tenente e um sargento.
Na análise dos elementos empíricos da pesquisa foi empregada a análise de conteúdo
que, segundo Bardin:
A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)
destas mensagens. (BARDIN, 2006, p.37).

SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA: Impactos à Cerca Das Novas Relações Sociais.
Há certa unanimidade em apontar a escassez de estudos históricos e sociológicos sobre
as instituições e práticas policiais no Brasil. Concebendo a realidade como histórica e por
isso, socialmente instituída; este trabalho, particularmente neste capítulo, procura desenvolver
uma interlocução partindo da visão teórica de alguns autores.
Considerações à Cerca dos Conceitos de Trabalho/Competências e Qualificação.
Segundo MARX (2003), é por meio do trabalho que o homem torna-se um ser social,
distinguindo-se completamente dos outros animais. O processo de globalização tem
proporcionado novas discussões à cerca do trabalho na contemporaneidade, entendidas a
partir das novas constituições estabelecidas pelo capitalismo, seus impactos e variações
originadas pela superação do paradigma fordista, em evidência do modelo flexível.
A nova formação exige do trabalhador demonstrações inusitadas, uma vez que o novo
mercado flexível é relativamente instável, ou seja, com possibilidades de inovação e
mudanças constantes. O policial militar, agente prestador de serviço está ligado a uma
corporação chamada de polícia militar que é uma organização mantida pelo Estado para
prestar serviço à sociedade. Como afirma Sette: “O policial é um servidor público, ou seja,
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está ali para prestar serviços à sociedade, para os quais a lei deu competência e, mais, lhe
compeliu a prestar”. (SETTE, 2002, p. 88).

Abordagem de Gênero: Divisão Sexual e Mercado de Trabalho.
Segundo Barros (2008), o conceito de gênero pode ser compreendido como uma
construção social desigual a partir da hierarquia entre os sexos.
A problemática de gênero está presente, seja na divisão do trabalho, seja no aspecto
dado à diversidade, seja na imputação de prioridades a grupos vulneráveis. O conceito de
gênero constitui uma ferramenta teórica significativa e oportuna por favorecer a análise dos
diferentes lugares de poder que homens e mulheres ocupam no mundo do trabalho e que
devem ser identificados para se compreender como o trabalho e a formação repercutem
diferentemente nos aspectos da vida dos indivíduos, de acordo com o sexo (SCOTT, 1990).
Para as mulheres, a discriminação e a segregação no mercado de trabalho também se
expressam na maior exposição ao risco do desemprego: as taxas de desemprego das mulheres
que são mais elevadas do que as dos homens, principalmente a taxa de desemprego aberto, e
sua permanência em desemprego, expresso pelo tempo médio despendido na procura de
trabalho é mais prolongado do que a da força de trabalho masculina (CRUZ, 2005).

Polícia Militar: Aparato Ideológico do Estado

No Brasil, na década de 60, mais especificamente a partir de 1964 quando foi
instaurado o Regime Militar, o poder do Estado estava fortemente expresso e demonstrado
através de uma organização institucional chamada de “Polícia”, a qual era incumbido o dever
de reprimir os indivíduos que manifestassem qualquer tipo de expressão que pudesse ser
desfavorável e contraditória às decisões e ordens dos chefes políticos e de poder, então, os
militares possuíam uma marca de repressores que tinham conduta abusiva e ilegal, além de
violar os direitos fundamentais à integridade física e à vida, expressos sob as transgressões
cometidas. De fato, muitas mudanças têm ocorrido ao longo dos anos.
Responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo, a Polícia Militar deve atuar em
contato direto com a população, com o objetivo de zelar pela segurança pública.
Para Rocha, “o Poder de Polícia, destina-se a garantir o próprio Estado de Direito e os
seus fundamentos de racionalidade e promoção das liberdades individuais.” (ROCHA, 2007,
p.31). A implantação de políticas públicas para a polícia militar necessita da contribuição de
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vários profissionais de áreas diferentes, a exemplo do Assistente Social que atua diretamente
com a “Questão Social”, possuem uma atuação interventiva e interdisciplinar conjunta, capaz
de potencializar a elaboração e execução da política de segurança na área da Segurança
Pública. Em Sergipe existe apenas um serviço de atendimento utilizado pela polícia militar
através do serviço social, é o Núcleo de Apoio Psicossocial (NAPSS), existente na capital e
que ainda tem um acesso muito restrito, devido sua divulgação ser ainda um pouco limitada.

Análise do Perfil da Polícia Militar do 3º BPM-Itabaiana/SE.
A análise estatística do perfil dos trabalhadores da Polícia Militar de Itabaiana
descobre as dificuldades de acesso para as mulheres na organização militar, desde muito
tempo considerado de domínio masculino e informa sobre a segmentação por sexo nas
hierarquias do trabalho.

Gráfico 2 - Sexo dos Profissionais da Polícia Militar- Itabaiana/SE.

Fonte: Arquivos da Polícia Militar. 2009

Confirmada a disposição histórica da profissão, a categoria da Polícia Militar de
Itabaiana, ainda é predominantemente masculina, contando com apenas 9% de mulheres, e
91% de homens. Fato que marca o predomínio da masculinidade na profissão que possui
grandes marcas do conservadorismo e diferenças de gênero.
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Gráfico 3- Patentes

Fonte: Arquivos da Polícia Militar. 2009
Conforme observado no gráfico 3, percebe-se que todas as patentes existentes no
3ºBPM possuem uma grande diferenciação entre o número de, oficiais, ou seja, a maior
porcentagem do efetivo está concentrada entre os praças, principalmente de soldados,
enquanto que uma menor porcentagem é composta por oficiais.
Gráfico 4- Faixa Etária

Fonte: Arquivos da Polícia Militar. 2009
No referente à faixa etária dos policiais do 3ºBPM observa-se segundo o gráfico 4 que
a maior porcentagem está entre a faixa etária de 40 e 50 anos de idade com 38%.

Gráfico 5- Estado Civil

Fonte: Arquivos da Polícia Militar. 2009
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No gráfico 5, há um equilíbrio no estado civil do efetivo do 3ºBPM, em que 48% são
solteiros e 45% são casados, observando-se que a idade está diretamente relacionado ao
estado civil da maioria dos policiais, em que as menores faixas etárias são caracterizadas
como solteiros e as maiores faixa etárias são casados.

Gráfico 6- Data de Inserção na Polícia Militar

Fonte: Arquivos da Polícia Militar. 2009
O gráfico 6 trata do ano de inserção dos policiais na corporação militar, e ressalta-se
que o maior índice de inserção esta representado por 46% que ingressaram entre os anos de
2000-2006 como conseqüência, como já foi visto anteriormente, do último concurso público
para policiais que foi realizado no ano de 2005.

AS REPRESENTAÇÕES DOS POLICIAIS DO 3º BPM À CERCA DAS RELAÇÕES
DE GÊNERO EXISTENTES NO TRABALHO MILITAR
Na investigação para conhecer as representações dos trabalhadores da polícia militar
de Itabaiana/SE à cerca de como se dão as relações de gênero no trabalho, diante de uma
sociedade marcada pela flexibilidade das relações sociais, inclusive na divisão social e sexual
do trabalho, foram realizadas aleatoriamente 11 entrevistas, todas individuais, com policiais
de diversas patentes, dando um foco especial as policiais mulheres, sendo 7 soldados
femininas e 1 oficial e um grupo menor de homens, sendo 1 capitão, 1 tenente e 1 sargento.

Análises das Entrevistas
Buscando-se aprofundar mais e obter um maior conhecimento à cerca da profissão e
das relações de gênero existentes na instituição, foi construído um roteiro de entrevista em
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anexo com questionamentos que nos leva a uma compreensão maior da profissão em suas
particularidades.
Quais os motivos da escolha da profissão de policial militar?
“[...] por falta de emprego, aí no momento apareceu a oportunidade de
fazer o concurso, fiz e estou até o exato momento. Foi o principal
motivo, questão salarial e falta de emprego”. (Entrevistada
Tempestade)
Como se observa nos depoimentos anteriores, os motivos da escolha profissional para
as mulheres apresentaram um equilíbrio entre todas as entrevistadas, demonstrando que as
motivações principais giravam em torno do emprego e da questão salarial alcançada com a
estabilidade financeira oferecida por um concurso público.
Considera a organização da polícia militar estigmatizado como um território
masculino?
“Há alguns anos atrás sim, inclusive quando eu entrei era a segunda
turma de policial feminina, nós sofremos muito com a discriminação.
Depois, com o passar do tempo, foi que as mulheres foram
distribuídas em outras companhias, RP, choque.” (Entrevistada Lince
negra)
O depoimento reflete a opinião da maior parte das mulheres policiais, que acreditam
que a polícia é um território masculino, mas que vem mudando a cada dia com a inserção da
mulher nesta instituição. Então, para elas, a chegada da mulher fortalece o processo de quebra
dessa masculinidade na profissão. A maioria dos homens não percebe o forte caráter machista
que ainda existe na sociedade e principalmente neles próprios. Como se observa na fala
adiante:
[...] “Eu vejo que o espaço que ela alcançou fora da polícia é igual ao
que ela alcançou dentro da polícia militar, eu acho que para o
profissional ser bom não importa se ele é homem ou mulher, então a
polícia militar não é de forma alguma um território masculino”. [...]
(Entrevistado Noturno).
Estas falas mostram que ainda hoje existem resquícios fortes de uma sociedade
com traços patriarcalistas, em que permanece uma discussão em torno do sistema do
patriarcado.
Que fatores você acha que impedem as mulheres de quebrar esse estigma de
masculinidade na Polícia Militar?
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“Principalmente o uso da força, porque ainda se tem o estigma de que
a mulher não é detentora da força, ela é um ser frágil pra tá correndo
atrás de bandido. Só que hoje em dia a gente trabalha mais com a
polícia técnica que é o que está quebrando mais essa relação.”.
(Entrevistada Tempestade)
Constatou-se que uma possibilidade da quebra de estigma seria ampliar o número de
vagas disponibilizadas nos concursos públicos, já que este número é muito reduzindo e
restrito, não ultrapassando 20% do total de vagas disponíveis, dificultando a inserção da
mulher na polícia militar. Outra questão é de que a mulher é considerada não detentora da
força, um ser fragilizado e por isso incapaz. Mas segundo as policiais, isso deve ser quebrado
porque hoje em dia a polícia trabalha mais com técnicas do que com força.
Se percebem as diferenças de sexo no desenvolver das atividades da polícia
militar?
“Eles vêem muito as mulheres como serviços administrativos, para
lidar com papelada [...] e os homens, mais serviços de rua, o que eu
discordo plenamente”. (Entrevistada Vampira)
A fala explicita a opinião da maioria das mulheres que acreditam que a diferença está
em que às mulheres são atribuídas e serviço administrativo e aos homens, o serviço ostensivo,
de forma que as mulheres são excluídas do trabalho de rua. No entanto, existem homens que
afirmam não perceber diferença alguma, pois para eles o que existe é preparo ,é competência.
No depoimento a seguir estão bem explícitos:
“Olhe o que há é preparo ou despreparo. Se estiver despreparado tanto
o homem quanto a mulher, vão se sair mal em qualquer função que lhe
seja atribuída. (Entrevistado Noturno)
Então existem diferenças na interpretação de homens e mulheres, no momento em que
as mulheres percebem as diferenças como uma questão de preconceito, já os homens a vêem
como uma questão naturalizada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo objetivou analisar as relações de gênero e a construção da identidade no
trabalho da Polícia Militar no 3º Batalhão em Itabaiana/SE, destacando avanços e barreiras
encontrados para a ampliação dos direitos e da cidadania das mulheres policiais por meio da
democratização das relações sociais e enfraquecimento das relações sociais patriarcais na
instituição e na sociedade.
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É diante desta realidade que se faz necessário a implementação de políticas públicas
que foquem a questão cultural, enfatizando a educação sem preconceito.Esperamos que os
estudos de gênero e trabalho permita a abertura para as mulheres em todos os espaços da
sociedade, tendo em vista que é de direito, conquistado a partir de muita luta.Nas relações de
gênero percebe-se um espaço marcado pelo preconceito e desigualdades e como futuras
profissionais do Serviço Social temos o papel de trabalhar junto às instituições na busca da
realização da democracia.
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