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RESUMO 
 
 

NASCIMENTO, I. O. do. COMPETÊNCIAS DE SOLDADO: Relações de Gênero na 
Formação Profissional da Polícia Militar. 2013. 159 fls. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Educação, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, 
2013.   
 
 
Esta pesquisa buscou investigar, com foco nas relações de gênero, as (auto) 
representações de gênero masculino e feminino de alunos e alunas submetidos/as 
ao currículo do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Paraíba (Curso 
Técnico em Polícia Preventiva), desenvolvido pelo CFAP (Centro de Formação de 
Praças) localizado no Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba, em João 
Pessoa-PB, durante o período de 19 de setembro de 2011 a 26 de julho de 2012. 
Para tanto, a pesquisa caracterizada como pesquisa social de abordagem 
exploratória e descritiva mesclou métodos qualitativo e quantitativo. A coleta de 
dados utilizou abordagens documental e empírica. A primeira visou levantar as 
orientações oficiais para inclusão da temática de gênero articulando os resultados 
encontrados com o currículo do curso em foco. A segunda utilizou questionário de 
pesquisa aplicado a amostra de alunos e alunas submetidos/as ao currículo em 
estudo, pretendendo com isso identificar como eles/elas associam representações e 
auto-representações de gênero às competências técnico-profissionais e pessoais 
descritas no documento oficial do texto curricular. A análise documental apontou que 
a versão vigente do currículo formal foi atualizada em 2005 para adequar-se às 
orientações emanadas da SENASP através da Matriz Curricular Nacional; contudo, 
os conteúdos curriculares ainda são omissivos no que diz respeito à Área Temática 
referente à diversidade, onde se situam as questões de gênero. A análise dos dados 
do questionário evidenciou que as (auto) representações de gênero dos alunos/as 
estão ainda visivelmente demarcadas pela histórica divisão sexual de tarefas, 
distinguindo papéis de gênero correspondentes a homens e mulheres no exercício 
das atividades policiais. Evidenciou, assim, que a cultura da organização militar 
ainda identifica o habitus militar unicamente com a masculinidade, de acordo com as 
tradicionais dicotomias de gênero, portanto, excludentes da identidade feminina no 
interior da instituição policial. Os resultados sugerem que a ausência de uma 
formação inclusiva de gênero no contexto curricular vem contribuindo para 
reproduzir desigualdades de gênero que se refletem na delimitação de fronteiras nos 
papéis assumidos por soldados homens e mulheres no desempenho das atividades 
profissionais. 
 
 
Palavras-chave: Relações de gênero; formação de soldados; habitus militar; 
currículo; competências. 

 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

NASCIMENTO, I. O. do. SOLDIER’S COMPETENCE: Gender relations in vocational 
training of military police. 2013. 159 fls. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 
Educação, Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, 2013.   

 
 
This study sought to investigate, with focus on gender relations, the gender (self) 
representations of male and female students submitted to the curriculum of the 
Soldier Training Program at Paraiba's Military Police (Technical Course in Preventive 
Police), developed by CFAP (Police Training Centre) located in the Education Center 
of Paraiba Military Police, in João Pessoa, during the period of September 19, 2011 
to July 26, 2012. For this purpose, the research which is characterized as exploratory 
and descriptive social research merged qualitative and quantitative methods. The 
data collection used both documentary and empirical approaches. The former aimed 
to raise the official guidelines for the inclusion of gender articulating the results with 
the focused curriculum. The latter used survey questionnaires applied to a sample of 
students submitted to the curriculum, intending thus to identify how they associate 
representations and self representations of gender to the technical, professional and 
personal competencies described in the official curriculum. The documentary 
analysis pointed out that the formal curriculum current version was updated in 2005 
to suit the orientations from SENASP through the National Curriculum Matrix; 
however, the curriculum contents are still lacking with regard to the Thematic Area 
relative to diversity, where gender issues are included. The data analysis from the 
questionnaire showed that gender (self) representations of students are still clearly 
marked by a sexual and historic division of tasks, distinguishing gender roles 
corresponding to men and women in the exercise of police activities. The data 
analysis showed that the military organizational culture still identifies the military 
habitus only with masculinity, according to traditional gender dichotomies, therefore, 
it excludes female identity inside the police institution. The results suggest that the 
absence of a gender inclusive curriculum contributes to reproduce gender 
inequalities that are reflected in the delimitation of the roles performed by male and 
female soldiers in their professional activities. 
 
Keywords: Gender relations; Soldiers training; Military habitus; Curriculum; Skills. 
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INTRODUÇÃO 

 

As tradições militares comuns ao Exército têm legado às forças policiais 

militares concepções de gênero associadas a masculinidades que se expressam na 

estrutura hierárquica e se refletem nas práticas, nos rituais e no arcabouço de leis 

que organizam essas instituições.  

Essa proximidade entre as Polícias Militares e o Exército, paradoxalmente, 

tem deflagrado uma crise de identidade nas instituições policiais. De um lado, se 

coloca o conjunto de representações simbólicas, tradicionalmente identificadas com 

masculinidades e, de outro, os novos paradigmas da segurança pública pautados na 

perspectiva da polícia menos voltada para o uso da força. À orientação desse 

direcionamento ideológico, associam-se as “virtudes” tidas como “naturalmente” 

femininas identificadas como mais adequadas ao modelo de polícia voltado para 

lidar com um coletivo diverso e plural que está em permanente transformação.  

Dessa maneira, dentre as questões mais candentes nas polícias brasileiras, 

“destaca-se o processo formativo dos policiais militares”, supondo-se haver certo 

grau de descompasso “entre a destinação das polícias de ‘servir e proteger’ o 

cidadão e a cidadã, preservando uma ordem pública democrática e contemporânea, 

e os conhecimentos, técnicas e hábitos aprendidos pelos PMs”, que ainda estariam 

refletindo os paradigmas relacionados ao passado autoritário.(MUNIZ, 2001, p 178) 

No contexto de tal crise Calazans afirma que a abordagem de gênero, em 

alguns países, já vem contribuindo em várias áreas do conhecimento para 

compreender e mediar esse conflito. No Brasil, entretanto, a autora destaca que a 

“noção do aparelho policial militar concebido como uma nova tecnologia da 

produção social na subjetivação de identidades na constituição de homens e 

mulheres em policiais” é ainda deveras recente (CALAZANS, 2003, p.16). 

Nestes termos, ainda que pese o registro da participação de mulheres nas 

tropas militares desde a antiguidade, a consideração do militar como campo 

exclusivamente associado à presença masculina é ainda um “mito” que carece ser 

desvelado ante a produção acadêmica, pois ainda pouco se registram pesquisas 

sobre a participação das mulheres nas forças policiais.  

No campo das Ciências Sociais brasileiras, o levantamento realizado em 

bancos bibliográficos revela que os estudos nessa área ainda são escassos 

(CARVALHO, 1990; CAPELLE, 2010; CALAZANS, 2003, 2004, 2005; D’ARAÚJO, 
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2003; TAKASHASHI 2002; SCHACTAE, 2004, 2011; MUSUMECI & SOARES, 2005; 

RODRIGUES & SANTOS, 2010; PONTES & CAVALCANTE, 1998; SANTOS, 2005; 

MATHIAS, 2005).  

Não obstante a parca literatura, o país hoje constata a presença de mulheres 

em todas as polícias militares estaduais como uma realidade irreversível, levando a 

crer que a participação feminina insere no contexto dessas instituições novas 

lógicas, concepções e representações que conflitam diretamente com as 

construções legitimadas e “naturalizadas” pela cultura organizacional.  

Enfocar, então, na perspectiva dos Estudos Culturais, as questões de gênero 

no currículo do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Paraíba (Curso 

Técnico em Polícia Preventiva), em meio a uma instituição tradicionalmente 

identificada pelas representações simbólicas masculinas, aponta para a 

possibilidade de aprofundar o olhar sobre um universo ainda emblemático, escasso 

de estudos e permeado de lacunas.  

Assim, no rastro das abordagens pioneiras acima mencionadas, no cenário 

acadêmico das Ciências Sociais, justifica-se a relevância acadêmica e social do 

objeto de estudo desta dissertação: a atual formação de policiais militares vista da 

perspectiva de gênero. A análise a partir da categoria gênero do currículo da 

formação profissional dos operadores do ofício policial pode suscitar questões 

relevantes para subsidiar políticas afirmativas voltadas para o aperfeiçoamento da 

função social da instituição policial e para a efetiva inclusão de mulheres nesse 

espaço. 

Argumenta-se ainda em favor desta pesquisa que os estudos correlatos antes 

apontados, apesar de abordarem alguns dos aspectos relacionados à formação 

policial militar, não se aprofundam de forma mais específica no cerne da questão 

curricular como elemento central na construção das subjetividades e identidades de 

gênero masculino e feminino dos sujeitos policiais em questão. 

Desse modo, pelo interesse pessoal e profissional de dar visibilidade a uma 

temática ainda permeada de lacunas, pretende-se mover um olhar singular sobre a 

análise dos mecanismos de incorporação da cultura policial militar que se manifesta 

de forma evidente na institucionalização de uma série de condutas subjetivadas 

pelos agentes.  

Para tanto, como objetivo geral, buscou-se investigar, com foco nas relações 

de gênero, a identificação e exclusão de gênero através de alunos e alunas 
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submetidos/as ao currículo do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da 

Paraíba (Curso Técnico em Polícia Preventiva), desenvolvido pelo CFAP (Centro de 

Formação de Praças) localizado no Centro de Educação da Polícia Militar da 

Paraíba, em João Pessoa-PB, durante o período de 19 de setembro de 2011 a 26 de 

julho de 2012. Objetiva-se com isso, responder à questão de como alunos e alunas 

soldados/as reconhecem as representações de gênero (masculino/feminino) ante as 

competências técnico-profissionais e habilidades pessoais descritas no currículo 

formal do curso em estudo. Esta questão é o que move o principal interesse desta 

pesquisa. 

Cumpre esclarecer que por representação de gênero entende-se a 

compreensão de como os sujeitos associam/atribuem as competências pesquisadas 

a um dos sexos (masculino/feminino) ou a ambos. A expectativa da auto-

representação refere-se à interpretação de como os sujeitos de gênero e policiais se 

identificam como masculino ou feminino, e com as competências profissionais 

pesquisadas, associando-as a um dos sexos ou ainda a ambos os sexos. 

O Curso Básico de Formação de Soldados da Polícia Militar é aqui 

interpretado como um processo pedagógico intensivo que socializa cada aluno/a-

soldado/a no conhecimento prático do ofício policial. Durante o período de formação 

se inicia o processo de sujeição à regra, aos princípios e tradições, promovendo a 

incorporação desses elementos pelos sujeitos, especialmente, neste momento em 

que, se consagram a representar a corporação policial militar. 

Tomando o contexto organizacional da Polícia Militar da Paraíba e suas 

características marcantes refletidas na socialização do profissional, algumas 

questões emergem para dar-se conta da análise proposta neste estudo: Como o 

currículo formal do curso em estudo integra a questão de gênero?  Quais 

perspectivas de gênero informam o currículo? De que modo os sujeitos, homens e 

mulheres em formação, relacionam suas experiências subjetivas de gênero à 

aprendizagem das competências e habilidades profissionais reivindicadas pelo 

currículo do curso? Como eles/elas se identificam e/ou se excluem como sujeitos de 

gênero e policiais nas competências preparatórias para o ofício policial militar? Estas 

questões se expressam nos seguintes objetivos específicos:  

 

 Relacionar a experiência pessoal na socialização profissional desse ambiente 

com a pauta dos resultados teóricos encontrados;  
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 Levantar as orientações relacionadas à inclusão da temática de gênero na 

Matriz Curricular Nacional para a Formação da Segurança Pública (MCN), 

confrontando-as com o currículo do curso em estudo; 

 Investigar de que modo os sujeitos discentes associam as (auto) 

representações de gênero (masculino e feminino) às competências técnicas 

profissionais e habilidades pessoais requeridas pelo currículo do curso em 

estudo;  

 Relatar e analisar o resultado dos materiais coletados de forma articulada 

com a perspectiva teórica adotada no trabalho. 

 

A natureza essencialmente empírica do objeto caracteriza este estudo como 

pesquisa social, conforme o referencial metodológico apontado por Minayo (1999, p. 

13 e 14). Ainda segundo a autora, a investigação na área das Ciências Sociais 

pressupõe a existência de “uma identidade entre o sujeito e o objeto”, uma vez que 

lida com seres humanos que, “por razões culturais, de classe, faixa etária ou 

qualquer outro motivo, têm um substrato comum de identidade com o investigador”.  

Nessa perspectiva, o estudo situa-se no campo dos estudos culturais da 

educação, por ter como foco o aprendizado curricular da formação profissional 

dos/das soldados/as, ou seja, a socialização profissional e a constituição de sujeitos 

militares numa perspectiva de gênero, entendido aqui como construção cultural e 

educacional. 

Considerando a ausência de pesquisas relacionadas aos aspectos sociais e 

culturais da construção das identidades de gênero no contexto específico do 

currículo aplicado à formação policial militar da Paraíba, este estudo assume caráter 

exploratório e descritivo. 

Ademais, a pesquisa mescla os métodos qualitativo e quantitativo 

entendendo-os como complementares para atender à natureza do objeto em estudo. 

Para tanto, tomam-se como principais categorias de análise o gênero (LOURO, 

2002; CARVALHO, 2004, 2009), o currículo (APPLE, 1997; SILVA, 1997, 2000), a 

cultura organizacional (FLEURY & FISCHER, 1996; FREITAS, 2000) e o habitus 

(BOURDIEU, 1983; 2002), as quais, nas palavras de Minayo traduzem:  
 

o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
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reduzidos à operacionalização de variáveis.” (MINAYO, 1999, p.22 e 
23) 

 
Os procedimentos de coleta de dados baseiam-se na pesquisa documental e 

empírica. No primeiro momento, busca-se levantar os documentos formais que 

orientam a política curricular do curso em estudo com o objetivo de identificar a 

noção de gênero inserida na Matriz Curricular Nacional elaborada pelo Ministério da 

Justiça, confrontando os resultados com o texto oficial do currículo do curso em foco. 

No segundo instante, utiliza-se a técnica de questionário aplicado na amostragem 

dos discentes, visando investigar como estes/as se identificam e excluem quanto à 

representação de gênero (masculino e feminino) com as competências e habilidades 

valorizadas no currículo formal do referido curso.  

Considerando que o universo dos sujeitos totaliza 231 alunos/as, sendo 43 

mulheres (18,6%) e 188 homens (81,4%), foram selecionados, para compor a 

pesquisa empírica, cinqüenta sujeitos desse universo, sendo 15 mulheres e 35 

homens. Isso corresponde a uma amostra aproximada de 34,88% de mulheres e 

18,61% dos homens selecionados. Intencionalmente, diante da expressiva 

inferioridade numérica de alunas no curso em referência, a amostra selecionada 

compreende um percentual maior desse grupo a fim de garantir-se a visibilidade de 

suas percepções. 

Para investigar o aprender a ser soldado com foco no currículo (formal e 

vivido) dessa formação, tomando o ponto de vista das relações de gênero no 

contexto da cultura organizacional predominante no meio militar, a perspectiva 

crítica das teorias curriculares, inserida nos Estudos Culturais, constitui o 

fundamento epistemológico para a análise dos dados levantados pelo questionário 

aplicado. 

Ao reconhecer que o indivíduo inserido em uma instituição militar submete-

se a um poderoso processo de socialização mediado, inicialmente, pela 

pedagogização da cultura policial militar, é importante distinguir os significados 

culturais característicos dessa organização a fim de esclarecer em que direção, e 

com qual intensidade, eles influenciam a construção das identidades/subjetividades 

e as representações de gênero dos atores nesse ambiente.  

Entretanto, compreender o significado simbólico do ser e do saber ser 

soldado, pertine em considerar a cultura organizacional e a maneira como esta 

incide sobre a experiência formativa em questão, considerando que o currículo é 
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visto nesse prisma como um produto social e um artefato cultural. Nessa 

correspondência, ele representa a cultura “naturalizada” num determinado contexto 

histórico-cultural, sendo compreendido como um “produto das tensões, conflitos e 

concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam” os 

saberes em meio a complexas relações de poder com o fim de produzir as 

subjetividades e as identidades sociais dos sujeitos. (APPLE, 1997, p.59).  

Neste prisma, as relações de poder integram o processo de seleção e 

interpretação dos saberes com o fim de produzir e reproduzir os propósitos 

desejados que, no caso do objeto de estudo desta pesquisa, são as habilidades e 

competências julgadas necessárias ao exercício do ofício, caracterizadamente, 

policial. Nesse ponto de vista, o currículo influencia diretamente na constituição das 

identidades de gênero, cuja ratificação se legitima, reforça e naturaliza no terreno 

cultural e nas relações sociais entre homens e mulheres policiais. 

A questão de gênero então assume status de categoria de análise das 

relações de poder e saber, uma vez que sobre elas se fundamentam a construção 

das identidades dos sujeitos, validando os papéis destinados a homens e mulheres 

na instituição policial. Ao rejeitar a perspectiva essencialista e “naturalizada” do ser 

homem e mulher, gênero é compreendido no sentido relacional da construção social, 

cultural e educacional que marca, subjetiva e historicamente, a constituição das 

identidades masculinas e femininas. 

Problematizar a participação de mulheres nas corporações policiais militares 

implica em considerar que a perspectiva biológica distintiva do sexo/natureza marca 

o fenômeno nacional de sua inclusão. Esta noção dicotômica e separatista impôs 

uma reforma meramente cosmética nas polícias direcionada a responder à reforma 

nos modelos de polícia. Excludente da feminilidade, tal inclusão foi condicionada à 

segregação em Unidades especializadas identificadoras do feminino, colocando-as à 

parte da Polícia Militar, cuja propriedade formal e simbólica pertence unicamente, a 

um tipo de masculinidade corajosa e viril. 

Dito isso, ressalta-se que a pauta política das reformas policiais demandou a 

inclusão das mulheres, não se vinculando a políticas de inclusão de gênero ou 

qualquer outra. Ao contrário, essa inserção foi marcada por políticas restritivas de 

sua participação, seja na separação física em uma Unidade específica do feminino 

que as incluía e ao mesmo tempo, as mantinha à margem da Instituição policial, seja 

pela trajetória da ascensão profissional em quadros separados de seus pares 
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homens ou ainda pelas limitações legais que restringem sua participação nos 

concursos de admissão.  

Isto implica em considerar que a articulação da categoria gênero com os 

saberes curriculares expressos em sua versão oficial alcança além da experiência 

formativa dos atores policiais. Nesta perspectiva mais ampla, o currículo representa 

um importante mediador pedagógico por meio do qual se legitimam as disposições 

que manifestam e constituem os habitus de gênero masculino e feminino, bem como 

os valores militares, o habitus militar. 

Desse modo, para dar conta dos objetivos pretendidos, esta dissertação está 

estruturada em sete capítulos. O capítulo introdutório que ora se exibe visa 

apresentar a visão geral do trabalho desenvolvido pela pesquisa. Já o segundo 

capítulo resgata a contextualização histórica da problemática estudada, ilustrando o 

contexto em que as polícias militares estaduais inauguram o ingresso de mulheres 

em seus quadros, esclarecendo a construção histórica da Polícia Militar e, nela, a 

inserção das mulheres, enquanto ambiente dotado de fortes tradições, regras e 

condutas próprias que visam, dentre outras coisas, diferenciar os sujeitos militares 

dos civis.  

O capítulo três esclarece o marco teórico escolhido para fundamentar a 

análise das categorias centrais do trabalho já referidas. Nele, apresenta-se a revisão 

da literatura específica sobre a inclusão de mulheres na polícia militar a partir das 

valiosas contribuições de Carvalho (1990), Capelle (2010), Calazans (2003, 2004), 

D’Araújo (2003), Takashashi (2002), Nummer (2008), Schactae (2004, 2011), 

Musumeci e Soares (2005), Rodrigues e Santos (2010), Santos (2005); Ponte e 

Cavalcante (1998) e Mathias (2005). 

 A narrativa da história de vida na perspectiva autobiográfica da própria 

autora, enquanto policial integrante da turma pioneira de mulheres na Paraíba é o 

que se desenvolve no capítulo quatro, visando enredar a reflexão sobre o modo 

como se constitui a vivência prática numa organização tradicionalmente estruturada 

sob a égide masculina. A história construída ao longo dos 25 anos de experiência na 

instituição militar pretende auxiliar a análise do material coletado.  

O capítulo cinco apresenta os resultados da pesquisa documental acerca da 

abordagem de gênero no currículo formal do Curso de Formação de Soldados da 

Polícia Militar da Paraíba desenvolvido pelo Centro de Educação da referida 
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instituição. Os achados trazidos pela pesquisa empírica são descritos no capítulo 

seis.  

O sétimo e último capítulo apresenta uma síntese dos resultados da 

pesquisa documental e empírica, registrando as conclusões provisórias. Com base 

nesses achados, espera-se ilustrar algumas das circunstâncias que ainda 

condicionam as dificuldades e obstáculos colocados à efetiva inclusão da mulher no 

interior da Polícia Militar, sugerindo possíveis contribuições para uma perspectiva 

curricular mais inclusiva do ponto de vista de gênero. As possibilidades de estudo 

reveladas durante a pesquisa demonstraram que este ainda se constitui num campo 

pouco explorado e, por isso, rico e fértil de possibilidades para futuras investigações. 
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2 POLÍCIA MILITAR: DA ORIGEM AO INGRESSO DAS MULHERES 

 

Ainda que a presença de mulheres nas organizações militares seja anotada 

desde a antiguidade, seu ingresso no ambiente das polícias militares estaduais 

brasileiras é ainda considerado uma iniciativa recente, uma vez que data de meados 

da década de 1950 no Brasil e, na Paraíba, somente a partir do início da década de 

1990. As circunstâncias desse ingresso e uma breve noção sobre o surgimento da 

polícia no mundo ocidental, enquanto masculina, por excelência, desde a origem, é 

o que se pontua neste capítulo.  

 

2.1 . Polícia Militar: História e tradição cultural marcante das identidades, 

subjetividades e corporalidades 

 

No sentido etimológico, o uso da palavra polícia tem origem na expressão 

grega polis, associada à denominação teia, correspondentes, respectivamente, às 

noções de cidade e administração. Daí se origina o termo politia com significado 

original de administração da cidade. Segundo Lima (2000), é inclusive provável que 

o sentido jurídico do "Poder de Polícia" delegado aos agentes militares para limitar 

direitos individuais se origine dessa expressão, pois sua função enquanto ofício está 

diretamente vinculada ao surgimento do Direito como instrumento regular do 

convívio social. 

Em Roma, a história registra a existência da primeira organização destinada 

à execução de tarefas atualmente atribuídas às Polícias, à época denominadas 

polias. Posteriormente, esse tipo de organização foi instituído entre outros povos, 

recebendo denominações e formas próprias em cada Nação, surgindo assim a 

Polícia como Instituição (LIMA, 2000). 

Com o advento de novas concepções de organização política após a 

extinção do absolutismo, o Estado passou por reformulações que implicaram novas 

formas de atuação dos organismos destinados à manutenção da ordem pública. 

Assim, a história anota que a designação mais recente para o termo surgiu na 

França do Século XVII onde, originalmente, instituiu-se a expressão "polícia" com a 

função de preceder a justiça, tendo na vigilância o seu principal caráter.  

No Brasil, o modelo militar vigora nos serviços policiais brasileiros desde a 

colonização. No contexto das demandas políticas da abdicação de D. Pedro I em 
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favor do filho menor e dos movimentos populares de resistência ao poder dos 

Regentes para governar o Império, essas instituições ganharam destaque no 

controle dos movimentos sociais (LIMA, 2000). 

Lima (2000) também identifica na proposta do Regente Padre Antonio Feijó 

a criação do primeiro Corpo de Guardas Municipais Permanentes no Rio de Janeiro, 

sede do Governo Regencial, destinado à execução de atividades voltadas à 

manutenção da ordem pública.  

Esclarece ainda esse autor que, na Paraíba, durante o ano de 1831, antes 

mesmo da criação do Corpo de Guarda Municipais Permanentes do Estado, o 

Presidente da Província, preocupado com problemas da Ordem Pública, já havia 

autorizado a criação de dois tipos de serviço: as Rondas Cívicas e a Guarda 

Municipal Provisória. Em 3 de fevereiro do ano seguinte, surgiu o Corpo de Guardas 

Municipais Permanentes da Paraíba, originando-se a partir dele, a posterior 

denominação de “Força Policial, a qual, mais tarde, recebeu a atual denominação de 

Polícia Militar da Paraíba nos moldes em que hoje se é conhecida”, sendo hoje, o 

mais antigo órgão público em plena atividade no Estado da Paraíba (LIMA, 2000, p. 

13). 

Nascidas como organizações paramilitares subordinadas simultaneamente 

aos Ministérios da Guerra e da Justiça portugueses, gradativamente, “sua estrutura 

burocrática foi tornando-se idêntica a do Exército Brasileiro” quanto ao “modelo 

militar de organização profissional que até hoje tem servido como inspiração para a 

maior parte das Polícias Militares”, salvo as Brigadas Militares no Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais e Bahia (MUNIZ, 2001 p.179 e 180). 

Com estrutura organizacional similar às Forças Militares Federais, o uso de 

uniformes por policiais militares estaduais identifica ostensivamente os agentes por 

meio das “fardas” bastante assemelhadas aos trajes do Exército. Nelas são fixados 

diversos apetrechos, dentre eles, a identificação individual através do “nome de 

guerra”, a divisa correspondente ao grau hierárquico, além de outras insígnias 

referentes à trajetória institucional do policial (ibidem, 2001). 

Marcadas pelas prescrições militares comuns ao Exército, as Polícias 

Militares diferenciam-se das Forças Federais pela natureza da função constitucional 

que lhes incumbe o Estado1. Às Polícias Militares cabe, na seara Estadual, manter a 

                                            
1Art 147, §§5º e 6º da CF. BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília-DF. 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988 
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ordem pública e a segurança da comunidade através do exercício da polícia 

ostensiva e a preservação da ordem pública, sendo considerada, para fins de 

mobilização e defesa nacional, força auxiliar do Exército Brasileiro. Integrantes do 

Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, juntamente com a Polícia 

Civil, o Instituto de Polícia Técnica e os Corpos de Bombeiros Militares, as PMs se 

incumbem com exclusividade da atividade de policiamento ostensivo no âmbito dos 

Estados e do Distrito Federal. 

Os níveis hierárquicos são subdivididos em dois principais círculos: Oficiais e 

Praças. Os primeiros correspondem aos níveis mais altos na hierarquia militar, 

valorizando-se mais a formação intelectual, enquanto aos segundos cabem as 

funções mais operativas. No nível de Praças, encontram-se os círculos de Sargentos 

e os de Cabos e Soldados. Aos Sargentos competem as atividades intermediárias 

entre o nível decisório e a função operativa. O círculo de cabos e soldados 

corresponde ao nível mais inferior da hierarquia militar, estando mais intimamente 

atrelado à execução das tarefas policiais. 

Convém sublinhar que uma breve revisão dos textos constitucionais 

brasileiros demonstra a dubiedade nas funções destinadas à Polícia Militar. Sem 

pretender revisar isto aqui, por ora, farta informar que a Constituição de 1988 foi 

pioneira em tratar as questões policiais em um capítulo específico da Segurança 

Pública circunscrevendo suas missões como “dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio.” (MUNIZ, 2001, p. 184)  

Destinadas, portanto, ao manejo cotidiano da violência urbana pela função 

constitucional, mas, paradoxalmente, mantidas como forças auxiliares e reservas do 

Exército, também se incumbem da defesa do Estado e da soberania Nacional em 

missões de guerra O conflito que surge dessa dubiedade de funções tem fomentado 

o debate acerca da imperativa urgência de reforma nos aparelhos de Segurança 

Pública, em especial, nas Policias Militares.  

Muniz (2001) destaca que os reflexos perniciosos dessa dubiedade ensejam 

a crise de identidade que assola as Polícias Militares. Esclarece ela que o período 

precedente à Constituição de 1988 denotava uma “contiguidade estabelecida entre 

as questões de segurança pública, segurança interna e segurança nacional”, entre 

"Polícia" e "Força Militar", ilustrando que: 
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Tratava-se, primeiro, de salvaguardar a "Segurança Nacional" 
mobilizando seus esforços para a "segurança interna e manutenção 
da ordem" do Estado. [...] Em uma frase, a prioridade poderia ser 
assim resumida: cabia às PMs, ir para as ruas "manter" a segurança 
do Estado através da disciplinarização de uma sociedade rebelde à 
"normalidade" e a "boa ordem". (MUNIZ, 2001, p.183) 

Conforme essa estudiosa, foi a partir do Decreto nº 66.862, publicado em 

08/07/1970, que as Polícias começaram a retomar gradativamente as atividades 

convencionais de policiamento urbano, assinalando que: 
[..] pode-se dizer, que data deste período a última grande 
transformação estrutural do sistema policial brasileiro, que culminou 
na configuração de duas polícias estaduais de ciclo incompleto: as 
Polícias Civis passaram a realizar somente as funções de polícia 
judiciária e de polícia de investigação de crimes; ao passo que as 
Polícias Militares, respaldadas com o Decreto-lei que concedeu a 
elas a exclusividade do policiamento ostensivo fardado, tornaram-se 
responsáveis pelo patrulhamento urbano convencional. (MUNIZ, 
p.183 e 184) 
 

Muniz considera ainda que a devolução à condição efetiva de agência 

policial ostensiva é ainda deveras recente e, ainda que estruturada em moldes 

militares, mas voltada essencialmente para a prestação de serviços civis à 

população. Em função disso, a “identidade policial dessas instituições ainda está por 

se institucionalizar” “a partir de um processo inevitável de revisão de seus valores 

institucionais” que, necessariamente, é protagonizado pelo processo formativo dos 

policiais militares. (Op. Cit, 2001, p.184) 

Sublinha essa autora que: 
Note-se que, salvo raras exceções, as principais críticas da 
população e dos segmentos civis organizados, identificam as práticas 
correntes de brutalidade policial, de uso excessivo da força e demais 
empregos arbitrários do poder de polícia, como um dos efeitos 
perversos do "despreparo" e da "baixa qualificação profissional" dos 
policiais militares. Reportam-se, portanto, ao descompasso existente 
entre a destinação das polícias de "servir e proteger" o cidadão 
preservando uma ordem pública democrática e contemporânea, e os 
conhecimentos, técnicas e hábitos aprendidos pelos PMs, que ainda 
estariam refletindo as doutrinas e mentalidades herdadas do nosso 
passado autoritário. (MUNIZ, 2001, p.178) 
 

 Todavia, cumpre esclarecer que a responsabilidade pelas políticas de 

formação dos policiais, esteve durante muito tempo, centralizada no Exército. O 

efetivo das polícias, em sua maioria, era cedido por esse órgão, no mais das vezes 

encaminhado para as polícias após o tempo de serviço militar obrigatório. Em muitos 
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casos, o Comandante Geral pertencia aos quadros da força Federal, sendo 

nomeado pelo comando do Exército (Op. Cit, 2001). 

No caso da Paraíba, a história registra que dois oficiais do Exército 

assumiram a função de Comandante Geral da Polícia Militar, o Cel Severino Talião 

de Almeida entre os anos de 1979 e 1983 e o último, Coronel Mardem Alves da 

Costa, entre os anos de 1987 e 1988, coincidindo este, precisamente com o período 

de ingresso das mulheres pioneiras na Polícia Militar deste Estado. 

Como se vê, problematizar a integração das mulheres na Polícia Militar 

articula questões complexas e abrangentes no contexto das políticas que orientam 

os paradigmas da Segurança Pública aos quais se alinha a iniciativa da inclusão 

feminina nesses espaços. Dito isto, cabe então retomar o interessa desta pesquisa, 

precisamente, ao momento de formação do soldado militar, uma vez que a este se 

incumbem funções diretamente executivas do ofício policial militar, subordinando-se 

a todos os demais níveis hierárquicos na instituição.  

Ressalta-se que a formação castrense é uma denominação utilizada para 

identificar a formação profissional militar caracterizada como aquela desenvolvida no 

interior dos quartéis. De modo semelhante à educação civil, ela também é mediada 

por um processo pedagógico visando formar profissionais adequados à hierarquia 

do mundo do trabalho no ofício policial. Com base na hierarquia e na disciplina, a 

formação castrense incorpora princípios de dependência e subordinação, 

exprimindo, portanto, as relações de poder existentes no ambiente militar. 

Situado nesse contexto, o processo de ensino aprendizagem militar coloca o 

corpo numa posição central da aprendizagem mediante a incorporação dos 

princípios e valores militares. A formação no nível hierárquico dos oficiais, muito 

embora integre exercícios físicos, requer menos experimentação prática, devido à 

própria natureza das funções que a ele serão incumbidas mais voltadas à 

coordenação e controle de atividades desenvolvidas pelos níveis hierárquicos 

subordinados.  

Já no nível da formação de soldados, como se aplica ao caso aqui em 

estudo, predominam mais os aspectos práticos, voltados diretamente para a 

realização das tarefas cotidianas de execução da atividade de Segurança Pública. 

Compete a estes, portanto, um papel essencial na organização militar diretamente 

articulada com a prática do ofício de polícia demandando assim a capacitação 
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teórica e técnica para as atividades práticas e envolvendo grande demanda de 

preparação física e atividades corporais.  

A relação entre formação intelectual e corporal é regida por uma dinâmica 

complexa na organização militar. O desempenho nos exercícios de caráter prático 

celebra nos corpos mais preparados (mais fortes, resistentes e viris) a valorização 

do capital físico. Este, inclusive, representou (e ainda representa) um dos 

argumentos que respaldam a resistência à incorporação de mulheres nos quadros 

policiais militares. As justificativas de caráter biológico relacionadas a limitações da 

sua resistência e capacidade física para as atividades operacionais têm servido para 

limitar também a ampliação do efetivo de mulheres nessas instituições.  

Não obstante, novas necessidades e anseios internamente gerados nas 

instituições policiais, a partir da pauta política criada pelo processo de re-

democratização do país, da profissionalização do trabalho policial militar e da 

mudança nos paradigmas de segurança pública, conforme antes visto, propiciaram a 

inclusão de mulheres nos quadros policiais.  

Surgindo, sobretudo na década de 1980, a incorporação de mulheres 

coloca-se como uma saída estratégica, visando agregar um novo conjunto de 

valores à tradição da virilidade no modelo constituído de polícia vigente até então. 

Na perspectiva de “uma polícia menos voltada para o uso da força e mais 

direcionada para a capacidade estratégica”, a presença feminina parecia 

corresponder a “um modelo de polícia melhor adequado à nova realidade social e às 

mudanças no próprio mundo do trabalho”, tornando-se uma alternativa plausível face 

aos anseios institucionais, conforme desenvolvido a seguir. (CALAZANS, 2004, 

p.16) 

 

2.2 .  Mulheres policiais: uma história recente de inclusão no Brasil 

 

Os registros da história anotam a participação de mulheres em forças 

militares desde a antiguidade, entretanto, no cenário específico das instituições 

brasileiras, seu ingresso nos quadros permanentes remonta apenas no século XX. 

(SCHACTAE, 2011)  

O ingresso inaugural de mulheres nas instituições armadas brasileiras 

ocorre em 1953, durante o I Congresso de Criminologia e Medicina Legal. Naquela 

ocasião, a estudante de criminologia Hilda Macedo propõe a criação de uma Polícia 
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Feminina Brasileira com base nas discussões suscitadas a partir da experiência dos 

países europeus. A proposta defendia a necessidade da criação de uma polícia de 

mulheres sustentando a competência isonômica para realizar o trabalho de policial 

(ibidem). 

Assim, em 12 de maio de 1955, através do Decreto 24.548, o governador 

Jânio Quadros criou na Guarda Civil, o Corpo de Policiamento Especial Feminino na 

Polícia Militar de São Paulo, comandado pela própria Hilda Macedo. Nele, foram 

integradas treze mulheres com a função de zelar pela proteção de mulheres e 

jovens (CALAZANS, 2003). 

Este marco se tornou a referência original do primeiro grupamento policial 

feminino uniformizado do país, o qual, ainda como parte da Guarda Civil, tomou 

mais tarde a designação de Polícia Feminina e, posteriormente, Superintendência de 

Polícia Feminina. Com a fusão da Força Pública e da Guarda Civil ocorrida em 1970, 

originou-se a Polícia Militar de São Paulo na estrutura existente até então e, nesse 

contexto, a Superintendência de Polícia Feminina transformou-se em Quadro 

Especial de Policiamento Feminino com infra-estrutura de Batalhão.  

Finalmente, em 1975, este Quadro adotou o nome de 1º Batalhão de 

Policiamento Feminino, incorporando-se plenamente à estrutura organizacional da 

Polícia Militar daquele Estado. Registra-se que este grupamento originário 

representa a primeira anotação histórica de uma Unidade Feminina de polícia 

Estadual incorporada à estrutura organizacional das Polícias Militares no Brasil. 

Em relação às Forças Armadas, somente em 1980 a Marinha Brasileira 

incorporou mulheres em seu quadro permanente. Já na seara dos governos 

estaduais, malgrado o pioneirismo de São Paulo tenha se dado na década de 1950, 

somente em 1977 a Polícia Militar do Paraná admitiu mulheres em seus quadros, 

tornando-se assim a segunda instituição policial militar a contar com a presença 

feminina no País, seguida pelo Estado do Amazonas. Segundo, Schactae (2011), o 

lapso temporal decorrente entre a primeira experiência de inserção feminina na 

Polícia Militar de São Paulo e a iniciativa da polícia paranaense é justificado na 

ausência, até então, de previsão legal que autorizasse formalmente esse ingresso. 

Naquela época, embora as Polícias Militares já se constituíssem em forças 

estaduais geridas pelos seus respectivos governos, suas diretrizes eram reguladas 

através da IGPM (Inspetoria Geral de Polícia Militar). Este órgão, regido pelo 

Ministério do Exército Brasileiro, foi criado especificamente com a finalidade de 
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controlar, inspecionar e regular as forças policiais militares estaduais. Assim, na 

esfera de sua competência, em 16 de junho de 1977, através da Portaria nº 027, 

expedida pelo Ministério do Exército2, lhe coube autorizar a participação de mulheres 

nessas instituições. O adendo ao Capítulo III daquele documento traz o seguinte 

texto: 
Nas atividades normais de policiamento ostensivo, verificam-se 
acentuadas dificuldades para a efetiva ação no trato com menores 
delinquentes ou abandonados e com mulheres envolvidas em ilícitos 
penais. Para atender a esse campo de atividade policial e também a 
certos tipos de relações com determinado público, no interesse da 
Corporação, caso seja julgado conveniente, é possível dotar as 
Polícias Militares de elementos de Polícia Feminina. Após a adoção 
de instrumentos legais, poderão ser criadas organizações de Polícia 
Feminina com determinados graus hierárquicos, assemelhados aos 
da hierarquia militar (grifo meu - BRASIL, ME, 1977). 

 

A condição da inserção da “Polícia Feminina” no aparelho policial foi 

visivelmente demarcada pelo texto da Lei. Notadamente, a intenção do legislador 

não foi exatamente promover a inserção de mulheres nas polícias em paridade de 

condições aos homens, mas sim, de criar uma nova instituição denominada de 

“elementos de Polícia Feminina” dentro daquela já existente, no caso, a Polícia 

Militar, tomando como referência a hierarquia militar para estruturar sua criação. 

Este argumento fundamentou a inserção de mulheres nas polícias, segregando-as 

em Unidades exclusivas femininas e também em quadros distintos, específicos para 

a carreira na Polícia Feminina, como tem ocorrido na maioria das polícias. 

(SCHACTAE, 2011) 

Ocorre que no contexto daquele período, as severas medidas políticas 

adotadas pelo governo militar relacionadas ainda à memória do AI-5 fizeram emergir 

novas demandas na ação policial e, por conseguinte, as diretrizes normativas das 

missões atribuídas às forças policiais precisaram ser igualmente revistas e 

reformuladas para adequá-las às reformas Constitucionais, conforme antes aqui 

esclarecido. (CALAZANS, 2003). 

Assim, em seis de fevereiro de 1984, a base legal para a incorporação de 

mulheres aos quadros regulares das PMs é definitivamente consolidado com a 

reformulação do Decreto Lei Federal 667/693: 

 
                                            
2 Portaria do EME, de 16 de junho de 1977, capítulo III, item 22. 
3  Decreto-Lei Federal 2.106, de 06 de fevereiro de 1984. 
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Art 8º [...] – Os Estados, Territórios e o Distrito Federal poderão, se 
convier às respectivas Polícias Militares: (a) admitir o ingresso de 
pessoal feminino em seus efetivos de Oficiais e Praças para atender 
necessidades das respectivas Corporações em atividades 
específicas, mediante autorização do Ministério do Exército. [...] 
(BRASIL, 1969). 

Esse dispositivo legal formalizou definitivamente a possibilidade dos 

Estados, Territórios e Distrito Federal admitirem o ingresso de pessoal feminino em 

seus efetivos de Oficiais e Praças nas condições antes descritas e, desse modo, na 

década de 1980, a experiência da inserção feminina se amplia em maior escala 

pelas instituições militares estaduais brasileiras. 

Embora não haja fontes que esclareçam seguramente essa associação, é 

interessante notar que esse período da história brasileira coincide com a mudança 

dos paradigmas de segurança pública ante o processo de redemocratização do país, 

servindo ao interesse de transformar os modelos do ofício policial, até então, 

vinculados ao uso da força é à guarda do Estado. 

Ratificando esse entendimento, Soares & Musumeci (2005) descrevem que 

esse período da história nacional, igualmente, coincide com a introdução das 

disciplinas de Direitos Humanos e os primeiros ensaios de policiamento comunitário 

nos currículos de cursos de formação policial.  

É notável também que não há registros históricos da época que noticiem 

pressões de movimentos sociais em favor dessa inserção, a exemplo da demanda 

pela criação das Delegacias Estaduais de Atendimento à Mulher - DEAM. Também 

não se tem notícias acerca de algum crescimento na demanda de serviços 

assistenciais correspondentes àqueles, inicialmente, atribuídos às mulheres 

ingressas nas corporações policiais (CALAZANS, 2003). 

Soares e Musumeci (2005), inclusive, observam que a iniciativa da inclusão 

do contingente feminino na carreira de policial possa estar mais associada a 

motivações internas às próprias instituições policiais ou aos respectivos governos, 

uma vez que não houve uma demanda ou apelo social específico para sua 

aplicabilidade. Nem mesmo houve reivindicações pela “abertura de um espaço 

profissional até então exclusivamente masculino” (SOARES & MUSUMECI, 2005, p. 

54). 

Com base nos registros literários aqui pontuados, é plausível supor que o 

processo de mudança social daquela época, tenha resultado na necessidade de se 
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“humanizar” a imagem da polícia armada, de forma a distinguir a imagem policial 

daquelas vinculadas ao regime autoritário do governo militar, atendendo, assim, a 

um anseio da sociedade brasileira àquela época.  

Ainda que a produção acadêmica sobre esta temática venha crescendo 

consideravelmente, ainda são poucas as fontes de pesquisa disponíveis. De fato, a 

incipiência de estudos nessa área associada a ausência de registros em 

documentos formais acerca do projeto inicial da inserção feminina nas polícias, em 

especial, na Paraíba, contribuem para limitar uma análise mais aprofundada acerca 

dos reais motivos para o ingresso feminino nas polícias. Entretanto, é plausível 

considerar que ela esteja articulada com as concepções que nortearam a Segurança 

Pública no contexto mais amplo. Dessa maneira, é imprescindível registrar que, 

muito do que se aponta ao longo deste trabalho fundamenta-se, além da literatura 

citada, nos documentos oficiais aqui expostos e/ou na experiência de vida pessoal 

de quem protagonizou esse marco na história, sobretudo, no que se refere ao 

Estado da Paraíba. 

No sítio local, o primeiro concurso que admitiu mulheres ocorreu em 1986, 

visando consolidar a criação da Companhia de Polícia Militar Feminina no Estado, 

instituída pela Lei Estadual nº 4.803 de 20 de Dezembro de 1985. Inicialmente, o 

edital destinou apenas uma vaga às mulheres, contudo, durante o processo seletivo, 

esse número foi ampliado para três. Assim, em 26 de janeiro de 1987, o Boletim 

Geral da corporação paraibana incluía no quadro efetivo da Polícia Militar do Estado 

as primeiras Alunas Oficiais, dentre elas, a autora deste trabalho. 

Ainda em 1987, simultaneamente à realização do referido concurso de 

Oficial, foi lançado um edital para o Curso de Formação de Sargentos, com três 

vagas destinadas a mulheres, sendo então em nove de Março de 1987, incluídas 

mais três jovens na corporação.  

As primeiras aspirantes a Oficialas e a Sargentas foram encaminhadas aos 

cursos de formação na Polícia Militar de Pernambuco e Minas Gerais. As primeiras 

receberam a capacitação profissional durante três anos e as segundas, durante 

nove meses. Desse modo, após os nove meses de Curso de Formação realizado no 

Batalhão de Polícia Feminina da PM de Pernambuco, as pioneiras concluintes do 

Curso de Sargentos iniciaram as atividades profissionais na seara estadual da 

corporação paraibana.  
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Com isso, em 1990 o jornal Diário da Borborema publicava a matéria 

intitulada “Profissão Perigo”, evocando a surpresa e a curiosidade da população 

Campinense diante da presença das primeiras mulheres da Polícia Militar da 

Paraíba a atuarem nas ruas da cidade de Campina Grande no início da década de 

1990. A manchete da matéria trazida por aquele jornal representou a esperança de 

acesso aos quadros militares para incontáveis mulheres paraibanas.  

Não obstante, o decurso de mais de duas décadas passadas desde esse 

ingresso, a limitação de vagas femininas está presente até os dias de hoje no 

quadro permanente das Polícias Militares por meio de dispositivos legais. No caso 

específico da Paraíba, esta limitação está estipulada em 5% do efetivo total, por 

força do Art 5º da Lei Estadual nº 7.165/20024, o que se constitui num evidente limite 

ao impacto de sua visibilidade nas operações policiais militares e nas relações com 

a comunidade civil. 

Essa abordagem preliminar colocada ao propósito de resgatar a 

contextualização histórica em que se insere a problemática desta pesquisa já pontua 

alguns dos desafios que ainda hoje permeiam a incorporação de mulheres nas 

forças policiais militares, tradicionalmente, caracterizadas pelo código masculino.  

Com efeito, Souza (2011) destaca que a assimilação feminina nesses 

espaços está condicionada por restrições presentes na legislação quanto à fixação 

de percentual máximo para ingresso, além de outras restrições implícitas que 

repercutem em sua experiência profissional, marcando o cotidiano de trabalho do 

público feminino pelos mais variados tipos de limitação. Desde aquelas relacionadas 

a ausência de instalações físicas adequadas para verdadeiramente integrá-las às 

atividades profissionais, àquelas que se vinculam ao imaginário do senso comum na 

representação do universo militar valorizando, exclusivamente, os “atributos” da 

masculinidade relacionada unicamente à força e à virilidade. 

Segundo informa esse autor, as práticas nestas instituições delineiam-se 

pela “experiência das mulheres como uma vivência constante de exclusão, cujos 

reflexos agem de forma acentuada sobre a sua subjetividade profissional e sobre o 

seu destino nessas corporações.” Conforme ele, isso contribui para a 

“hierarquização de gênero e para um modelo que, visto sob a ótica hegemônica 

                                            
4 Lei nº 7.165 Fixação do Efetivo da Polícia Militar da Paraíba 
“Art. 5º - A Polícia Militar disporá de um efetivo policial militar feminino, até 5% (cinco por cento), do 
seu efetivo total.” (Paraíba, 2002) 
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masculina, é decisivo para a manutenção de desigualdades”, contribuindo também 

para a permanência das ações policiais modeladas sob o uso da força e da coerção. 

SOUZA, 2011, p. 144). 

Souza sublinha ainda que, contemporaneamente, a insistência dos comandos 

das diferentes instituições na permanência de cotas que limitam o acesso das 

mulheres e que impedem a ampliação do efetivo feminino, reflete: 

Uma escolha que aposta no caráter “cosmético” e instrumental da 
presença feminina nesses espaços profissionais como símbolos de 
modernização e coerência com o modelo democrático, ainda que, de 
modo contínuo, as mulheres atuem pela alteração dessa realidade, 
tanto abandonando o lugar ornamental até então a elas reservado 
nas corporações quanto rompendo com a invisibilidade social ao se 
tornarem cada vez frequentes nas ações ostensivas e nos setores 
estratégicos dessas corporações (SOUZA, 2011, p.144). 

Conforme se viu, a democratização desses espaços à participação feminina, 

do ponto de vista inclusivo de gênero, parece ainda constituir-se num campo em 

construção e carente de estudo. De fato, sua inserção não se viu acompanhada de 

nenhuma outra política seja de inclusão, seja de transformação do ofício policial.  

Assim, a revisão bibliográfica sobre esta temática, conforme aqui apontada, 

sinaliza que a invisibilidade, no meio institucional e social, representa ainda um dos 

desafios para as mulheres ingressas na polícia militar. Todavia, registra também que 

este, ainda se constitui num campo pouco explorado à luz das Ciências Sociais, 

sobretudo, na perspectiva analítica de gênero. 

Com efeito, não se registra na literatura pesquisada nenhum estudo 

específico do currículo formal enquanto instrumento pedagógico mediador da 

formação profissional dos/das policiais militares enquanto sujeitos de gênero. Sendo 

assim, é possível considerar-se que, da escassez de estudos nesta área, decorram 

ainda alguns vácuos para explicar cientificamente todos os fenômenos que ocorrem 

na transformação de mulheres em policiais militares.  

O arrazoado então é que tomar o viés de gênero resgatando os aspectos 

sócio-culturais que influenciam sobre a construção do corpo, do sexo e da natureza 

do ser masculino e do ser feminino, contribui para desmistificar as justificativas que, 

a nível social e institucional, tem servido para inscrever a permanência das 

distinções ‘fixas’ que marcam a identidade, papéis e competências destinadas ao 

homem e à mulher policiais.  
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A crença imaginária que os atributos da coragem, rudeza, virilidade 

constituem a “natureza” unicamente dos homens, serve, dentre outras coisas, para 

excluir do espaço militar as “virtudes” cultural e socialmente atribuídas às mulheres, 

marcantes assim, dos atributos da feminilidade como a docilidade, a fragilidade, a 

meiguice, a intuição e a sensibilidade. Não é demais afirmar que a crença nesses 

estereótipos rotula também o ofício policial, distanciando-o do paradigma da 

segurança voltada para a cidadania coletiva conforme anotado pela literatura aqui 

pontuada. 

Argumenta-se, ainda em favor deste trabalho que os fundamentos 

conceituais das categorias de análise eleitas para subsidiar a investigação de campo 

e a experiência da narrativa da história de vida desta autora suportem aos objetivos 

da pesquisa. Diante disso, cabe agora resgatar o lastro teórico que fundamenta esta 

pesquisa. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: OS DESAFIOS DE APRENDER A SER 

SOLDADO PARA AS MULHERES 

 

Considerando que a inserção de mulheres nas atividades policiais articula-se 

intimamente com as necessidades demandadas pelas transformações sociais e 

políticas advindas da redemocratização do país, pontua-se neste capítulo, algumas 

contribuições dos estudos pioneiros sobre a inclusão de mulheres nas polícias 

militares do Brasil, visando esclarecer melhor essa articulação. Em seguida, 

apresentam-se os conceitos que fundamentam os capítulos seguintes, relacionados 

à reflexão sobre a experiência situada da autora, como pioneira dessa inclusão, 

destacando a formação de policiais militares (capítulo 4). Este referencial também 

servirá de base epistemológica para fundamentar a análise documental do currículo 

do curso em foco e, ainda, a análise empírica das associações entre as 

representações de gênero e as competências profissionais dos sujeitos homens e 

mulheres que frequentam o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da 

Paraíba (capítulos 5 e 6). 

 

3.1 . Contribuições dos estudos pioneiros 

 

O levantamento de literatura específica realizado confirma o que asseveram 

Calazans (2003/2004/2005), Soares e Musumeci (2005), e Schactae (2011), a 

saber: há poucos estudos brasileiros disponíveis no campo das Ciências Sociais 

sobre a participação feminina nas organizações militares, tanto a nível Federal 

quanto Estadual.  

Esteves de Calazans assevera que a escassez de estudos sobre a 

participação da mulher na polícia resulta da ausência de problematização das 

“questões que envolvem seu desenvolvimento no ofício de polícia”. A autora afirma 

ainda que, embora a ausência de registros oficiais limite o conhecimento mais 

preciso acerca dos objetivos da inserção de mulheres nas polícias militares, os 

indícios contextuais apontam no sentido de sugerir que essa presença nas polícias 

ostensivas “esteja associada ao desejo da estabilidade no mundo do trabalho e à 

crise ensejada no sistema da Segurança Pública, motivando a busca por 

transformações no ofício policial.” (2003, p.15 e 66) 

Soares & Musumeci igualmente assinalam que: 
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a expressão da ausência de uma cultura que valorize a informação é 
o próprio fato de grande parte das polícias militares brasileiras ter 
incorporado mulheres aos seus quadros há mais de vinte anos e até 
hoje não organizar suas bases de dados considerando a variável de 
gênero. A escassez de informações específicas sobre as mulheres 
policiais é reveladora de um fato ainda mais grave, evidenciado pela 
pesquisa qualitativa que é a ausência de um planejamento racional 
de incorporação de mulheres e de qualquer perspectiva de avaliação 
da experiência de absorção do contingente feminino. (SOARES & 
MUSUMECI, 2005, p. 148) 

 

Segundo essas autoras, no momento de transformação da sociedade, as 

mulheres apresentavam condições potenciais para a combinação das novas 

concepções de segurança pública, alinhado às necessidades das organizações 

policiais militares, sem que isso, entretanto, tenha sido definido, especificamente, 

como uma política de segurança pública. (Ibidem, 2005)  

O reconhecimento nas mulheres das condições potenciais para a 

transformação do modelo policial fundamenta-se, precipuamente, na perspectiva 

essencialista levando em conta as habilidades consideradas “naturais” na essência 

feminina. Com base nisso, autoras da área como Calazans (2003;2004), Soares e 

Musumeci (2005) e Schactae (2011) sustentam a tese de que essa inserção, 

fundamentada na ideia estereotipada de gênero/feminilidade, tenha se dado no 

sentido de “humanizar” a imagem da corporação policial.  

Embora os estudos de gênero no ambiente policial militar ainda sejam 

incipientes no Brasil, no cenário internacional, estudos realizados na França, 

Espanha, Austrália, Inglaterra e EUA sinalizam que a abordagem de gênero têm 

contribuído para esclarecer a associação entre a profissionalização do trabalho 

policial e o ingresso de mulheres nas organizações policiais militares, além de 

fomentar a transformação do modelo de polícia. (CALAZANS, 2004) 

Calazans afirma que, no Brasil, o paradigma de Segurança Pública, 

sobretudo após o período republicano, direciona-se para o interesse de uma “polícia 

menos voltada para o uso da força, dotada de maior capacidade estratégica5” capaz 

de responder às exigências advindas das transformações necessárias ao modelo de 

polícia e o próprio mundo do trabalho. (Ibidem, 2003;2004) 

                                            
5 Cf .CALAZANS, Márcia Esteves de. Polícia e Gênero. Observatório de Segurança Pública: Boas 
práticas no Estado de São Paulo. Disponível em http://www.observatoriodeseguranca.org/node/761. 
Acessado em ago/2011 
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Essa autora destaca ainda que a inserção feminina nas Polícias é marcada 

pelo “movimento de polícia de aproximação e especialização, no atendimento a 

jovens, crianças, idosos e revistas femininas” (CALAZANS, 2005, p 12), 

esclarecendo que: 
[...] a inserção de mulheres nas Polícias traz a marca da busca de 
uma polícia de aproximação, de ampliação e especialização, levando 
a inferência de uma suposta passagem, da evolução de um modelo 
de Polícia, o que, no campo empírico, não parece ter correspondido, 
até agora, a um processo de modificação ou de reforma da 
instituição policial. (Op. Cit, 2005 p.13) 

 
Assim, é possível concluir-se que a ideia de gênero que rotula e demarca 

espaço e trânsito das mulheres no aparelho policial, no contexto do recente ingresso 

feminino, assuma a noção de uma categoria “dada”, biologizante e essencialista, 

com posições “fixas” de gênero, cuja menção, aqui, se busca superar. (SOARES & 

MUSUMECI, 2005). É ainda possível considerar-se que a oposição de gênero se 

coloque a serviço da manutenção de um modelo policial associado aos valores viris 

de uma masculinidade ideal para a pauta ideológica da instituição policial. 

Dito isto, acredita-se então que os primeiros trabalhos brasileiros a respeito 

da incorporação de mulheres na instituição militar decorram de estudos realizados 

por escolas militares. Na revisão da literatura acerca dessa temática, há notícia de 

que a ECEME (Escola Superior e Estado-Maior do Exército/ RJ) tenha iniciado 

alguns registros a respeito das formas como deveria ser realizada a integração de 

mulheres ao Exército, Marinha e Aeronáutica. Dentre eles, destacam-se os trabalhos 

de Maria Celina D’Araújo (2003; 2004), Suzeley Kalil Mathias (2005), Sônia Carvalho 

(1990) e Emília Takahashi (2002). 

D’Araújo (2003; 2004) aborda a integração das mulheres às Forças Armadas 

do Brasil, incluindo uma análise introdutória a respeito de uma possível incorporação 

de homossexuais.  

Suzeley Kalil Mathias (2005) indica que a inserção feminina nas Forças 

Armadas nos países latino americanos resulta do processo democrático que confere 

igualdade de ofertas para os cidadãos e cidadãs, da incorporação de novas 

tecnologias na arte da guerra, da própria desvalorização da profissão militar no 

imaginário social e ainda da mudança na percepção dos gestores acerca das 

funções militares.  
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Da consideração de Sônia Carvalho (1990) sobre a presença das mulheres 

militares no Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens/Base 

Naval (CATRE – Parnamirim/RN), revela-se o fato de que o curso de formação 

militar significa uma adaptação à vida militar com a internalização de valores 

característicos, mas, sobretudo, valores masculinos, uma vez que a estrutura 

disciplinar militar se pauta essencialmente num modelo universal masculino.  

Sendo assim, a inserção de mulheres nesse contexto submete-as, num 

primeiro momento, à negação da identidade feminina ao subjugar-se à condição de 

militar. Nele, a mulher torna-se ‘militar homem’. Esse dilema ambíguo da mulher ao 

ser transformada em militar é igualmente assinalado por Calazans (2003;2004) e 

ainda por Musumeci (2005) quanto à presença de mulheres nas Polícias Militares na 

Brigada Militar do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, respectivamente. 

Por outro lado, Carvalho (1990) descreve que a instituição militar apropria-se 

da representação simbólica do gênero feminino sob a ótica paternalista, o que 

representa um mecanismo das relações de poder manifestadas pela proteção do 

mais forte ao mais fraco, do dominante sobre o dominado.  

Conforme essa autora, o tratamento das mulheres pelos homens no âmbito 

dessas instituições assume o caráter ambíguo de ser, ora excessivamente protetivo, 

ora preconceituoso. Ambos, na visão de Carvalho, arriscam ao comprometimento de 

um dos principais valores do militarismo: a hierarquia. (CARVALHO,1990) 

Emília Takahashi (2002) relata sobre a construção da identidade de homens 

e mulheres na Academia da Força Aérea (AFA Pirassununga/SP), indicando que a 

sobreposição da identidade militar sobre a identidade de gênero ‘feminino’ é fator 

essencial para desmistificar-se a ideia de que são ‘protegidas’ mediante a ótica do 

paternalismo. Destaca ainda que, na medida em que as mulheres assumem as 

posturas características da profissão militar sem fazer uso dos subterfúgios 

caracterizados pela suposta “fragilidade da natureza feminina” que as segregam, 

elas nomeiam-se à condição de cadetes alcançando o reconhecimento desse status 

em meio aos seus pares (TAKAHASHI, 2002). 

No contexto da Paraíba, a literatura sobre essa temática é ainda mais rara, 

encontrando-se três referências para esta pesquisa: Pontes e Cavalcante (1998); 

Santos (2006) e, Rodrigues & Santos (2010).  

João E. Pontes e Natanael S. Cavalcante (1998) historiam e problematizam 

o ingresso da mulher na Polícia Militar da Paraíba relatando as dificuldades de sua 
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inserção e a invisibilidade do segmento feminino na instituição. Descrevem ainda 

sobre seu potencial para contribuir com a atividade de policiamento ostensivo 

mediante a ótica de: 
Auxiliar o Comando da Corporação [...] em novos tempos, 
adequando a Polícia Militar com um serviço novo, moderno, 
apropriado às ocorrências específicas, utilizando o potencial da 
policial feminina no serviço operacional e administrativo, adequando 
e estimulando os segmentos profissionais da Corporação na 
aceitação das profissionais. (Op. Cit, 1998, p.13) 

 
Carla Andreá do Nascimento Santos (2006) analisa, sob a perspectiva 

sociológica, o universo simbólico da mulher no exercício da profissão policial 

descrevendo que as representações sociais da mulher, no contexto da Policia Militar 

da Paraíba, ainda se constituem num forte marco de resistências, porquanto que 

ainda se valorizam mais aquelas associadas ao universo masculino, simbolizadas 

principalmente pela força e virilidade caracterizadoras, em si, das representações 

policiais.  

A autora defende ainda que, nesse ambiente, a cultura organizacional é 

predominantemente machista, o que a torna um potencial instrumento pelo qual se 

consolida o conjunto de valores sustentadores do modelo hegemônico dominante. 

Nestes termos, ao valorizar a força ainda como um recurso essencial à execução da 

atividade policial, promove-se o que a autora denomina de “sentimento de exclusão” 

nas falas das policiais entrevistadas quanto ao reconhecimento do desenvolvimento 

qualitativo da atividade operacional (SANTOS, 2006). 

Mônica L. Rodrigues e Anita Leocádia P. dos Santos (2010) denunciam os 

impactos na saúde da mulher após o ingresso no Curso de Formação de Soldados 

realizado no Batalhão de Polícia Militar sediado no Município de Campina Grande-

PB, pesquisando o universo de alunas soldados recém ingressas naquela formação 

no ano de 2009. Concluem elas que as ingressas no serviço policial são 

negligenciadas “em suas características humanas, biológicas e sociais e sofrem 

comprometimentos da saúde física e mental, especialmente, no tocante às questões 

da saúde especificamente feminina” (RODRIGUES e SANTOS, 2010, p.8) 

Assinalam ainda essas autoras que apesar das mulheres terem conquistado o 

acesso à Polícia Militar, elas ainda não têm um lugar claramente demarcado na 

instituição, descrevendo que “sua presença dentro dos quartéis é estranha e 

intensifica a competitividade entre os sexos” (Op. Cit, 2010, p. 7). 
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O trabalho desenvolvido por Rodrigues e Santos ressalta que: 
A conquista profissional da mulher em integrar os quadros policiais 
militares através de concurso, ainda não lhe garante o devido 
reconhecimento e respeito. Como alunas, passam por uma 
experiência, que lhes exige muito em troca. Delas, é extorquida, 
tacitamente, parte de sua saúde física ou psicológica e, 
possivelmente, a sua identidade feminina. Ademais, inscritas na 
lógica androcêntrica, muitas vezes elas não atentam para tais perdas 
e as naturalizam, ao ponto de não questioná-las.  (RODRIGUES E 
SANTOS, 2010, p. 7-8) 

 
Assim, a exemplo do que observam as pesquisas mais abrangentes, a nível 

local, Santos (2006) e Rodrigues & Santos (2010) também relatam a existência de 

um processo de redução da “identidade social do sujeito, como uma forma de 

controle social, uma das estratégias utilizadas pelas instituições totais para coisificar 

e segmentar os indivíduos” (SANTOS, 2006, p.133 e134).  

Evidencia-se dessas considerações que a relação das mulheres com a 

instituição militar é ainda cambiante e permeada de desafios. É também evidente 

que o dilema ambíguo entre a identidade feminina e a constituição da identidade 

militar produz uma tensão entre os sujeitos, mas também na cultura organizacional, 

enquanto associada a um tipo de masculinidade específica governada por valores 

viris da força. 

Nesse sentido, Calazans argumenta que, possivelmente, mesmo como 

minorias simbólicas em uma instituição pautada pelo paradigma da masculinidade, 

as mulheres introduziram nela a “lógica da diferença”, pois que: 
Produziram desacomodação, desestabilização e desorganização 
interna nessas instituições, colocando possibilidades de pensar o 
medo, o risco do oficio de polícia e um questionamento a respeito da 
ordem estabelecida. (CALAZANS, 2005 p. 16) 

 
Também o trabalho da historiadora Andrea Mazurok Schactae (2011), 

desenvolvido no contexto da Polícia Militar do Paraná, é relevante no sentido de 

constatar que, historicamente, a presença de mulheres na instituição policial militar 

paranaense se vincula ao contexto marcado pela abertura política, por políticas de 

gênero e pela preocupação da instituição com a sua imagem.  

Schactae (2011) salienta ainda que a criação da Polícia Feminina vincula-se a 

um ideal construído a partir da noção de feminilidade baseada nos argumentos 

essencialistas justificados pela necessidade de atribuir-se atividades específicas 

para as mulheres policiais dentro daquela organização. Sua pesquisa revela que tais 
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argumentos ainda norteiam a construção da identidade de militar, vinculada à 

masculinidade, alertando para a necessidade dessa questão ser mais explorada 

pelos estudos de gênero em instituições militares. A autora descreve que  
[...] os argumentos da existência de uma essência feminina, por si, 
apontam para a crença em uma natureza masculina identificadora do 
militar. A força, a coragem, a bravura, a violência são valores 
apresentados nos discursos militares como permanentes, de tal 
forma que são significados como pertencentes, unicamente, ao sexo 
masculino (SCHACTAE, 2011, p. 247). 

 
Finalmente, em meio aos achados literários sobre esse tema, encontra-se na 

obra de Barbara M. Soares e Leonarda Musumeci (2005) um dos principais e mais 

completos acervos a respeito da presença de mulheres nas Polícias Militares 

brasileiras.  

Cabe o registro de que essas pesquisadoras assinaram, juntamente com 

Márcia Esteves de Calazans, assinaram a equipe de trabalho responsável pelo 

levantamento pioneiro a nível nacional6 produzido com o fim de dar visibilidade às 

informações de gênero nas Polícias Militares Brasileiras. O estudo denominado 

“Polícia e gênero: Presença feminina nas PMs brasileiras” foi realizado pela CESec 

– Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, com apoio da SENASP – 

Secretaria Nacional de Segurança Publica e seus resultados foram noticiados pelo 

Boletim do CESec nº 7, volume 2, publicado em maio de 2004. 

Dentre outros dados, a pesquisa acima reportada, registra que as mulheres 

representam uma parcela muito reduzida no efetivo das polícias e ainda que em 

média, elas apresentam um nível de escolaridade mais alto que os homens. 

Constatou ainda que a variável de gênero ainda é uma questão desconsiderada 

pelas corporações policiais militares brasileiras. 

Com base na realidade da PMRJ, Soares e Musumeci destacam, dentre 

outros aspectos, que a ausência de uma “verdadeira política de aproveitamento do 

efetivo policial feminino” torna-se um eixo central: 
 

                                            
6 A pesquisa intitulada “Mulheres policiais: impacto da presença feminina nos quadros das policiais 
militares” foi coordenada através do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, vinculado à 
Universidade Cândido Mendes, em parceria com a Universidade de Brasília e a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. A pesquisa teve o apoio da Fundação Ford, resultando em algumas 
publicações, dentre elas o relatório publicado no Boletim Segurança e Cidadania do CESEC com o 
título “Polícia e Gênero: Presença Feminina nas PMs brasileiras” (Ano 2, número 04, abril de 2004) e 
o livro “Mulheres policiais: presença feminina na PM do Rio de Janeiro”, publicado em 2005, pela 
editora Civilização Brasileira. 
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no dilema em que se debate a construção da identidade de policial 
feminina –afirmar-se como igual ou como diferente da masculina – e 
no cerne de uma desqualificação implícita, na medida em que as 
atividades de “confronto” sejam identificadas como “verdadeiro 
trabalho de polícia. (Op. Cit., 2005, p. 76) 

 
 

Quanto aos impactos da inserção feminina nas polícias, Calazans sublinha 

que: 
A inserção foi sentida de forma mais intensa pelas próprias mulheres, 
no impacto que o treinamento na Academia de Policia Militar, exerce 
em suas trajetórias, principalmente no estágio inicial, quando são 
repassados valores e regras do militarismo, entretanto é nesse 
momento que o sentido do policiamento de rua é enfatizado e 
assimilado (Op. Cit, 2005, p.4). 

 

A revisão da literatura de Calazans (2003/2005), bem como de Soares e 

Musumeci (2005), compartilha que as mulheres produziram uma aproximação 

gradual das relações internas, sobretudo entre as diferentes patentes, flexibilizando 

as relações hierárquicas, colocada sob a ótica da humanização na corporação.  

Mesmo representando um efetivo ainda inferior ao masculino, o ingresso 

feminino nestas corporações deu visibilidade às impossibilidades institucionais de 

“lidar com as diferenças, o que resulta na busca “de lugares” fixos para homens e 

mulheres, na ideia de oposição, de polarização e de identidade coletiva, 

predominantemente masculina, na busca de uma homogeneidade cultural”. 

(CALAZANS, 2004 p.14) 

Como se vê, emerge na literatura examinada, dentre os muitos desafios e 

obscuridades que ainda permeiam a presença de mulheres nessas instituições, a 

tensão constante entre a identidade associada à feminilidade tradicional e a 

masculinização. Este impasse inscreve as mulheres na lógica de uma masculinidade 

subordinada e marginalizada em função da forma hegemônica de masculinidade, 

vinculada ao uso da força e valorizada como uma característica indissociável do ser 

militar. 

Fica evidente daí que o abandono de uma racionalidade única torna-se 

indispensável para uma política genuinamente democrática através da confrontação 

de diferentes discursos e a facilitação do diálogo transversalizado pela lógica das 

diferenças e diversidade considerando, dentre outros aspectos, as diferentes 

masculinidades e feminilidades. 
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Nesse sentido, conhecer como os ingressos e, especialmente, as ingressas, 

vivem e realizam a incorporação da identidade militar e o modo como aprendem a 

ser soldados e soldadas, parece ser ainda uma questão que não está plenamente 

explorada na contribuição dos estudos aqui relatados e muito pode contribuir para 

esclarecer os resultados da pesquisa. 

Embora não objetive aqui responder a esta questão complexa, que 

requereria uma abordagem longitudinal da formação, a abordagem pontual aqui 

realizada não pode deixar de examinar conceitos importantes para refletir sobre a 

problemática da inclusão de mulheres numa instituição masculina tão marcada pelos 

valores viris como a força, a coragem, a bravura e a violência, conforme apontado 

pela revisão teórica desta temática.  

Esses aspectos são apresentados a seguir, considerando que as 

experiências e aprendizados dos homens e mulheres durante o Curso de Formação 

de Soldados (Técnico de Polícia Preventivo) desenvolvido pelo Centro de Educação 

da Polícia Militar da Paraíba se dão na (e resultam da) arena de conflitos simbólicos 

que se travam tanto no terreno da cultura, quanto do poder e da dominação, mais 

especificamente, da cultura organizacional militar, do currículo do curso e das 

relações de gênero.  

 

3.2  O habitus militar 

 

Rosa e Brito utilizam o termo habitus militar, tomando o conceito de Pierre 

Bourdieu, para entender que indivíduo e sociedade se conectam por meio do que 

este último denomina de habitus, definido em suas palavras como: 
[...] um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 
integrando todas as experiências passadas, funciona a cada 
momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de 
ações – e torna possível a realização de tarefas infinitamente 
diferenciadas, graças às transferências analógicas de esquemas [...] 
(BOURDIEU, 1983b, p. 65 apud ROSA & BRITO, 2010, p.198) 
 

De acordo com a teoria sociológica de Bourdieu apresentada pelos autores 

citados, esse sistema de disposições duráveis atua como princípio gerador e 

organizador das práticas e representações sociais. Refere-se a um processo de 

interiorização e exteriorização em que estruturas sociais, primeiro se constituem 

estruturas mentais e, num segundo momento, elas se atualizam por meio das 
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práticas que (re) constroem, atualizam e alimentam a realidade social. Ambas, 

contudo, exercem influência na forma como percebemos o mundo e orientam nosso 

modo de agir de forma correspondente a um conjunto de disposições morais que 

regulam a conduta cotidiana. (ROSA & BRITO, 2010) 

Daí, segundo esses autores, evidencia-se que o habitus fornece ao mesmo 

tempo um princípio de socialização e de individualização, a primeira porque as 

categorias de julgamento e de ação, advindas da sociedade, são partilhadas por 

todos aqueles que foram submetidos a condicionamentos sociais similares. A 

segunda, porque cada ser detém uma trajetória própria e singular que é 

internalizada formando uma combinação única, particular e específica para si (Op. 

Cit, 2010). 

Na organização militar, a incorporação do habitus representa de início, a 

ruptura com o universo civil, visando a construção de um novo habitus, convertendo 

o indivíduo civil em militar. Isso ocorre por meio de um arbitrário cultural próprio e 

específico da instituição, que transmite aos novos membros o conjunto de valores, 

normas e padrões de comportamento necessários à manutenção da identidade, da 

integridade e da unidade da organização. Isso pode ocorrer por meio de uma série 

de estratégias de socialização, cujo ponto principal reside na domesticação dos 

novos membros de forma que eles se ajustem adequadamente ao novo espaço 

(PEREIRA & BRITO, 1996). 

Desse modo, o habitus militar representa o capital cultural, sob a forma 

incorporada à prática, uma cultura e saber prático que tramita pela lógica da 

acumulação de capital cultural sagrando-se na legitimação social que lê e interpreta 

as experiências da vida social (ROSA & BRITO, 2010). 

Ainda considerando a noção do habitus militar, encontra-se em Castro 

(2004) também uma referência para a definição da identidade social e profissional 

do militar. Para ele, ambas, centralizam-se no “espírito, no chamado ethos militar”. O 

fato de a identidade militar ser construída, sobretudo, em oposição a civil, denota 

uma clara cisão entre o universo daqueles constituídos em militares e o mundo 

externo a esse universo, os “paisanos” ou civis. 

Portanto, os/as militares socializados/as no campo militar sujeitam-se, 

inicialmente, a um processo pedagógico com vistas a internalizarem o capital cultural 

expresso pelas normas e valores simbólicos e com base nessa formação, eles/elas 

orientam suas práticas, portando-se de modo diferente do grupo de civis. Diz-se 
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então que durante o contato inicial no curso de formação, ocorre a construção do 

habitus militar, na visão de Rosa & Brito (2010) e da identidade militar, na concepção 

de Castro (2004). Com base nisso, é possível presumir-se que a própria organização 

torna-se uma fonte identificadora dos indivíduos, dando-lhes um sentido de unidade 

na identificação social dos sujeitos, conforme os autores referidos sugerem. 

Leirner (1997), por outro lado, assinala que o registro central na vida militar é 

operado pela hierarquia, pois que ao mesmo tempo em que ela representa um 

princípio formador de identidade coletiva, também limita claramente o mundo 

externo àquela realidade. Para ele, a hierarquia estrutura as relações internas aos 

próprios militares configurando um universo próprio com características internas 

exclusivas aos sujeitos nela ingressos. Destaca ainda que a conservação desse 

conjunto se dá por meio dos processos sociais, cuja tarefa consiste na manutenção 

da realidade subjetiva de forma contínua e permanente, através de diferentes 

estratégias, mecanismos e dispositivos legais que continuam a alimentar as 

subjetividades e as práticas dos sujeitos ingressos na instituição. 

Insurge daí que a construção do ser militar, portanto, não depende apenas 

dos conteúdos veiculados durante o curso de formação, mas, sobretudo, da 

convivência social no campo militar, do contato com o meio e os pares, pois “só é 

possível o indivíduo manter sua (auto) identificação como pessoa de importância em 

um meio que confirma esta identidade” (Berger & Luckmann, 1996, p. 205, apud 

ROSA & BRITO, 2010 p. 199). 

Resgatando o entendimento de Berger e Luckmann (1996), Castro também 

assinala que o processo de socialização está sempre inacabado. Os conteúdos 

internalizados são continuamente ameaçados em sua realidade subjetiva, na medida 

em que competem com outras realidades interiorizadas devido à presença do 

indivíduo em múltiplos espaços de interação.(1996, apud CASTRO, 2004) 

Contudo, no caso das mulheres ingressas no ambiente militar, além do 

desafio da incorporação do habitus militar, mais um elemento se integra à sua 

realidade subjetiva: a adaptação do habitus de gênero feminino, enquanto 

desafiador da ordem masculina homogeneizada nesses espaços.  

No sentido de ilustrar essa transformação imposta às mulheres ingressas no 

ambiente policial, sublinha-se a assertiva de Calazans descrevendo que: 
[...] Não há como reconhecer a passagem de um modelo de polícia, 
no ingresso feminino nas polícias ostensivas, tampouco observamos 
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a abolição de paradigmas institucionais dessas corporações, o que 
vemos é que a perspectiva da diferença é tratada como uma divisão 
que não apenas diferencia, mas subordina e desiguala a mulher em 
relação ao homem, concebendo-a como um ponto negativo, alguém 
que não serve para, que é reconhecida pelo que não possui, portanto 
como entidade de falta. Aparece excluída e identificada com um 
sistema simbólico que a coloca sempre em oposição homóloga ao 
homem, adjetivada pelo preconceito desfavorável. Ao mesmo tempo, 
existe, também, a possibilidade da não diferenciação que passa a ter 
sentido de igual, no qual o referencial é masculino, o que remete à 
possibilidade da conversão a uma masculinidade subordinada – 
ainda que as mulheres incorporem o ethos guerreiro – da 
masculinidade, violência e virilidade – tais aspectos, quando 
incorporados por elas, passam a ser reconhecidos como a 
possibilidade da “masculinidade subordinada”. (Op. Cit, 2004. p.18) 

 
Nesta revisão inicial, insurge a presunção de um conflito entre a cultura da 

instituição militar precipuamente masculina e o habitus feminino característico das 

mulheres recém ingressas. Julgadas desprovidas do universo do sistema simbólico 

masculino, as mulheres tornam-se alvo de intensa e profunda intervenção 

necessária à sua adaptação ao ambiente e às práticas do quartel, despojando-as de 

“suas feminilidades” que as incompatibilizam e descredenciam pela suposta idéia 

estereotipada de seres “frágeis”, contrapondo-se ao referencial simbólico de 

virilidade e masculinidade desse contexto. 

Sua adaptação então, impõe profundas transformações tanto em nível 

emocional e psicológico, quanto físico, com vistas a moldar sua suposta “natureza” 

adequando-a a profissionalização policial militar, cujo ethos está intimamente 

associado, exclusivamente, a uma masculinidade expressa por meio, não só da 

aparência física, mas também da avaliação de seu desempenho profissional. Isso 

coloca o entendimento de gênero numa categoria estruturante deste trabalho. 

 

3.3  Habitus de gênero: a masculinização das mulheres policiais 

 

O processo do despojamento identitário a que se sujeitam as mulheres 

ingressas no ambiente militar, conforme pontuado pela literatura aqui resgatada é 

bem ilustrado por Carvalho (2004) com base na teoria de Bourdieu, a partir da 

explicação sobre como se dá a conformação do habitus de gênero na construção do 

masculino e do feminino. Para Carvalho, os habitus de gênero resultam de: 
 

um trabalho pedagógico psicossomático de nominação, inculcação e 
incorporação que se inicia no processo de socialização infantil e 
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continua através de variadas e constantes estratégias educativas de 
diferenciação, no mais das vezes implícitas nas práticas de vários 
agentes e instituições como a família, a igreja, a escola e os meios 
de comunicação. (CARVALHO, 2004, p. 1)  

 

Assinala ainda essa autora que os significados socialmente construídos por 

meio do processo educacional, servem para moldar as identidades de sexo e de 

gênero e assim, o sentido de masculinidade e feminilidade deve ser entendido como 

construções variáveis e plurais que se legitimam num determinado espaço e 

contexto cultural, social e histórico, portanto, sem significado fixo. Gênero então 

assume o sentido de representações sujeitas a disputas políticas pela atribuição de 

significado do ser masculino e ser feminino entendidos como complementares e não 

auto-exclusivos.  

Destaca-se dessa leitura o provimento cultural e social da construção dos 

gêneros resultando sua concepção como um processo de aprendizagem informal, e 

implícita que se legitima na sociedade e se “naturaliza” como uma expressão 

biológica de ordem “natural”. Sobre isso, a autora cita Bourdieu descrevendo que: 
 

As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as 
relações sociais de dominação e de exploração que estão instituídas 
entre os gêneros, se inscrevem, assim, progressivamente em duas 
classes de habitus diferentes, sob a forma de hexis corporais opostos 
e complementares e de princípios de visão e de divisão, que levam a 
classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo 
distinções redutíveis à oposição entre o masculino e o feminino. 
(BOURDIEU, 1999, p. 34 apud CARVALHO, 2004, p.3-4) 

 
 

A primazia masculina, portanto, legitima-se no fato das sociedades 

constituírem-se na perspectiva do princípio androcêntrico que pressupõe e 

prescreve a dominação do masculino sobre o feminino, do ativo sobre o passivo, 

com base em trocas simbólicas que se revestem do caráter de naturalização, 

conferindo sentido à lógica da dominação masculina, conforme o próprio Bourdieu 

descreve: 
[...] Cabe aos homens situados do lado exterior, do oficial, do público, 
do direito [...] realizar todos os atos ao mesmo tempo breves, 
perigosos e espetaculares [...]. Às mulheres, pelo contrário, estando 
situadas do lado do úmido, do baixo, do curvo e do contínuo, veêm 
ser-lhes atribuídos todos os trabalhos domésticos, ou seja, privados 
e escondidos ou até mesmo invisíveis e vergonhosos, como o 
cuidado das crianças e dos animais, bem como todos os trabalhos 
externos que lhes são destinados [...]. (BOURDIEU, 2002, p.20) 
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O texto acima bem ilustra o contexto militar e a herança patriarcal legada à 

sociedade, a partir das relações de poder que conformam o ideal de masculinidade. 

Insurge daí também o conflito da identidade feminina quando inseridas no meio 

militar. No impasse conflitivo entre afirmarem-se como iguais à masculinidade 

hegemônica ou como diferentes, se sujeitam a um tipo de masculinidade 

subordinada, sendo sempre vistas como entidade de falta, desqualificada e suspeita 

para o credenciamento páreo.  

Por conseguinte, é possível deduzir-se que no espaço do militar se confira um 

especial reforço aos atributos da virilidade, da força e da coragem, enquanto 

elementos reforçadores do ideal de masculinidade considerada adequada ao ofício 

policial. Isso permite que a distinção entre o masculino e o feminino, sob a 

justificativa biológica, seja ainda mais ressaltada e diferenciada. De fato, a ordem da 

dominação masculina desenvolvida por Bourdieu e citada por Carvalho assinala que: 

[...] Inscrita nas coisas, a ordem masculina se inscreve também nos 
corpos através de injunções tácitas, implícitas nas rotinas da divisão 
do trabalho ou dos rituais coletivos ou privados. As regularidades da 
ordem física e da ordem social impõem e inculcam as medidas que 
excluem as mulheres das tarefas mais nobres…, assinalando-lhes 
lugares inferiores…, ensinando-lhes a postura correta do corpo…, 
atribuindo-lhes tarefas penosas, baixas e mesquinhas. (BOURDIEU, 
1999, p. 34 apud CARVALHO, 2004, p.3-4)  

 

Em Norbert Elias (1994, p. 26), encontra-se que o “processo civilizador” na 

sociedade ocidental é um “processo de produção simbólica”, que naturaliza os 

conceitos de cultura e civilização tornando-os cristalizados na história coletiva de 

uma dada sociedade. Nessa obra, também se encontra pistas para compreender a 

incorporação do habitus militar, caracterizadamente masculino, pelas mulheres 

ingressas. Conforme ele, a cultura e a civilização “assumem forma na base de 

experiências comuns” que nunca “se tornam plenamente vivas para aqueles que não 

compartilham tais experiências, que não falam a partir da mesma tradição e da 

mesma situação”.  

De acordo com Elias, as relações entre as “formas de pensamento e a 

estrutura da sociedade formam o processo de civilização”. Tomando essa referência, 

a “masculinização” experimentada pelas mulheres, mediante o ingresso no Curso de 

Formação, essencialmente, consiste no processo de “civilização” ao contexto militar 

a fim de tornarem-se aceitas e obterem o respeito e reconhecimento do grupo 
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através da superação das “limitações de sua natureza física” diferente. (apud LEÃO, 

2007, p. 45) 

Em Bourdieu, conforme assinalado por Carvalho encontra-se que: 
os discursos, as razões e as justificativas que corroboram e 
sedimentam as relações de dominação enraízam-se em um corpo 
nelas formado e conformado, em emoções, paixões e sentimentos, 
disso decorrendo o eventual conflito entre discurso e comportamento, 
intenção e ação: ‘Os atos de conhecimento e de reconhecimento 
práticos da fronteira mágica entre os dominantes e os dominados, 
que a magia do poder simbólico desencadeia, e pelos quais os 
dominados contribuem, muitas vezes à sua revelia, ou até contra a 
sua vontade, para sua própria dominação, aceitando tacitamente os 
limites impostos, assumem muitas vezes a forma de emoções 
corporais – vergonha, humilhação, timidez, ansiedade, culpa – ou de 
paixões e de sentimentos – amor, admiração, respeito; emoções que 
se mostram ainda mais dolorosas, por vezes, por se traírem em 
manifestações visíveis, como o enrubescer, o gaguejar, o 
desajeitamento, o tremor, a cólera ... e outras tantas maneiras de se 
submeter, mesmo de má vontade ou até contra a vontade, ao juízo 
dominante, ou outras tantas maneiras de vivenciar, não raro com 
conflito interno e clivagem do ego, a cumplicidade subterrânea que 
um corpo que se subtrai às diretivas da consciência e da vontade 
estabelece com as censuras inerentes às estruturas sociais. 
(BOURDIEU, 1999, p. 51, apud, CARVALHO, 2004, p. 8) 

 

A partir desses elementos teóricos é possível entender como se processa a 

“masculinização” das mulheres ingressas no meio policial militar, contudo, há ainda 

que se considerar que neste contexto, duas questões ainda se inscrevem no 

cotidiano das relações sociais dos sujeitos: a hierarquia e a disciplina. A primeira 

estrutura as relações de poder delimitando quem manda e quem se subordina, a 

segunda, assegura a obediência por meio de normas e dispositivos de sanção e 

recompensas. Ambas são reconhecidas e internalizadas pelos sujeitos e igualmente 

se inscrevem nas relações de poder sob uma lógica diferente e interdependente 

entre elas, servindo também para caracterizar a dinâmica do habitus militar, mas, 

também do habitus de gênero. 

 

3.4  Masculino e Feminino: A construção social, cultural e educacional de gênero 

 

De acordo com Silva (2000, p. 63), gênero é um “conceito central na teoria 

feminista contemporânea, refere-se – em oposição à dimensão simplesmente 

biológica do processo de diferenciação sexual – aos aspectos culturais e sociais das 

relações entre os sexos”.  
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Carvalho et ali (2009) a propósito da construção cultural das relações de 

gênero, assinala que sua origem é marcada pelas diferenças biológicas inscritas nos 

corpos, servindo daí para justificar e naturalizar as diferenças entre os gêneros. Ao 

binarismo de sexo então, corresponde o binarismo de gênero, gerando as relações 

de oposição e dicotomia que ao incluir um, exclui o outro. Descreve essa autora que: 
 

cada cultura define o que é feminino e o que é masculino, isto é, o 
gênero, construindo socialmente qualidades, valores, papéis sociais, 
padrões de comportamento, modelos de identidade, representações 
de homem e de mulher, que, quando utilizados de modo 
reducionista, tornam-se estereótipos e servem para discriminar. (grifo 
do original). (Op. Cit, 2009, p. 14). 

 
Na perspectiva de Carvalho, o aspecto relacional do conceito de gênero 

considera os elementos culturais associados às noções de masculinidades e 

feminilidades. Eles, assim, se colocam como dependentes e constitutivos um do 

outro, mas também opostos, assimétricos e dicotômicos. Portanto, o gênero situa-se 

dentro de um esquema binário, colocados como excludentes entre si. Fixando 

comportamentos e identidades de homens e mulheres como permanentes e 

imutáveis, desconsiderando as múltiplas masculinidades e diversidades, despreza 

também as diferenças individuais marcantes tanto do homem quanto da mulher. 

Notadamente, as relações de gênero exprimem relações de poder com base 

numa masculinidade hegemônica, uma vez que as “características, instituições e 

comportamentos relacionados ao masculino, são na maioria das vezes, socialmente 

valorizados como positivos, superiores, em detrimento do que é associado ao 

feminino” (CARVALHO et ali, 2009, p.17). 

Nas palavras de Simone de Beauvoir, a representação social e cultural de 

gênero se expressa pela clássica frase: “não se nasce mulher, torna-se mulher” 

(apud LOURO, 2002). Isto é, tornar-se mulher, tanto quanto tornar-se homem, 

resulta de processos de aprendizado de acordo com padrões e normas sociais 

estabelecidos, através da imposição e coerção, e que são modificados no tempo, 

refletindo as mudanças na estrutura dos sistemas sociais que objetiva a realidade. 

A “naturalidade” das identidades sexuais e de gênero é questionada na 

medida em que se revela o caráter cultural dessa construção. Louro (2002, p.6), 

inclusive aponta que “são precisamente os discursos, os códigos, as representações 

que atribuem o significado de diferente aos corpos e às identidades”, acrescentando:  
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A questão deixa de ser, neste caso, a "identificação" das diferenças 
de gênero ou de sexualidade, percebidas como marcas que pré-
existem nos corpos dos sujeitos e que servem para classificá-los, e 
passa a ser uma questão de outra ordem: a indagação de como (e 
porque) determinadas características (físicas, psicológicas, sociais 
etc.) são tomadas como definidoras de diferenças. O movimento 
permite compreender, talvez de forma mais nítida, que toda e 
qualquer diferença é sempre atribuída no interior de uma dada 
cultura; que determinadas características podem ser valorizadas 
como distintivas e fundamentais numa determinada sociedade e não 
terem o mesmo significado em outra sociedade; e, ainda, que a 
nomeação da diferença é, ao mesmo tempo e sempre, a demarcação 
de uma fronteira. (LOURO, 2002, p.6) 

 

Tomando a luz dessas referências teóricas conforme aqui resgatado, a 

perspectiva de gênero aqui adotada visa transcender ao viés puramente biológico do 

sexo sob o qual se assentam as justificativas que naturalizam as distinções fixas das 

identidades masculinas e femininas. Assume-se então que as relações e identidades 

assumidas por homens e mulheres policiais militares resultam de um conjunto de 

crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas por meio 

de aprendizados que se modelam no terreno da cultura organizacional e das 

relações de poder. Busca-se, na verdade, superar a crença do senso comum que 

coloca a diferença entre os gêneros, como meramente vinculada às distinções 

biológicas, cujo argumento tem servido para justificar distinções físicas, psíquicas, 

comportamentais, para indicar diferentes habilidades sociais e as possibilidades que 

se destinam a cada sexo.  

As representações de masculinidade e feminilidade, quando entendidas 

através da lógica dicotômica, produzem uma série de oposições (homem é forte e 

viril; mulher é fraca e meiga), que por sua vez interferem na autopercepção dos 

indivíduos que não se identificam nessa polaridade. A crítica a esses estereótipos é, 

portanto, necessária para promover avanços e produzir reflexos no ideal 

democrático de respeito e igualdade entre as identidades diversas. 

Com efeito, Carvalho esclarece que na sua origem, o conceito de gênero 

estabelece um corte entre sexo/corpo/natureza e gênero/cultura, posteriormente 

criticado, pelas perspectivas pós-estruturalistas que apontam as imbricações entre 

corpo, sexo ou sexualidade e gênero, considerando todos como resultantes de 

construções culturais. As teóricas feministas pós-estruturalistas dizem que não se 

pode pensar corpo nem sexo sem gênero. Esclarecem ainda que o processo de 
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construção de ambos se submete às intervenções sociais e culturais (CARVALHO, 

2010).  

Ainda no contexto dos estudos de gênero, encontra-se em Le Breton (2007, 

p. 8) a afirmação de as lógicas culturais e sociais que se inscrevem no corpo 

produzindo sentidos à inserção ativa dos indivíduos “no interior de dado espaço 

social e cultural”. Ressalta ele que as diferenças biológicas associadas ao sexo, 

recebem acréscimos de detalhes na sociedade para distinguir histórica, social e 

culturalmente o que significa o homem e a mulher caracterizando-os num 

determinado modo de vida, uma determinada forma de socialização, uma dada 

forma de produzir identificação e reconhecimento das características que lhes são 

atribuídas. Nessa ótica, o corpo assume importante papel na socialização dos 

indivíduos e nas construções subjetivas e sociais por eles incorporadas: 
De fato, o corpo quando encarna o homem é a marca do indivíduo, a 
fronteira, o limite que, de alguma forma, o distingue dos outros. Na 
medida em que se ampliam os laços sociais e a teia simbólica, 
provedora de significações e valores, o corpo é o traço mais visível 
do ator [...] No interior de uma mesma  comunidade social, todas as 
manifestações corporais do ator são virtualmente significantes aos 
olhos dos parceiros” (LE BRETON, 2007, p. 9-10). 

Destaca-se da consideração desse autor que a própria gestualidade do 

corpo é tecida nas relações sociais e culturais. É através da corporeidade que as 

interações e os rituais entre os atores são elaborados: “A percepção dos inúmeros 

estímulos que o corpo consegue recolher a cada instante é função do pertencimento 

social do ator e de seu modo particular de inserção cultural” (Op. Cit., 2007, p. 56).  

Já Norbert Elias (1994) aprofunda a epistemologia referente às 

representações e valores ligados à corporeidade, revelando que o sentido do corpo 

(masculino e feminino) é assumido como expressões associadas ao fenômeno 

sociológico com reflexos na aparência, nos gestos, nos comportamentos, 

expressões e atitudes.  

Considerando que no espaço militar a incorporação da hegemonia 

masculina atravessa o corpo e, se ratifica e consagra mediante as relações sociais 

que legitimam e naturalizam as posturas e regulam os comportamentos de homens 

e mulheres, identifica-se que, nesse contexto, o corpo representa um importante 

elemento no processo de aprendizagem do habitus militar.  

Em certa medida, aos/às militares se ensina o uso do corpo seguindo uma 

lógica específica coerente com o padrão de desempenho adequado às atividades 
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militares, valorizando-se neles, os atributos da força e as qualidades viris em todos 

os níveis hierárquicos, mais particularmente, nos níveis subalternos da hierarquia, os 

soldados.  

Isto posto, os aportes teóricos da literatura revisada ressaltam os aspectos 

da construção tanto do habitus militar, quanto de gênero, centralizando-os no terreno 

da cultura organizacional, onde os valores tradicionais e as condutas a eles 

associados assumem significados que lhes legitimam e “naturalizam”, preservando-

se a tradição histórica e cultural dessas organizações, sendo então importante 

discorrer sobre esta categoria. 

 

3.5  A cultura organizacional e a identidade policial militar 

 

Universalmente, a expressão da cultura designa um grupo de pessoas que 

se reúne para desenvolver uma determinada atividade, passando a incidir sobre elas 

a capacidade de adaptação à realidade histórica e social em que o grupo está 

inserido possibilitando assim que ele se fortaleça ou se desintegre. É precisamente 

no terreno cultural que se cria o sentido da significação, da identidade e do 

pertencimento ou da exclusão dos indivíduos. 

Expressa pelos valores e crenças que os membros partilham, a cultura 

manifesta-se por meio de símbolos, mitos, rituais, histórias, lendas e uma linguagem 

especializada, orientando os indivíduos inseridos num determinado contexto cultural 

na forma de pensar, agir e tomar decisões. Mediante as expressões culturais é que 

os povos se diferenciam por suas elaborações, invenções e diferentes resoluções e 

encaminhamentos dos problemas.  

Considerado pioneiro nos estudos Culturais, Stuart Hall (1998) destaca que: 
 

a cultura possui três características: ela não é inata, e sim aprendida; 
suas distintas facetas estão inter-relacionadas; ela é compartilhada e 
de fato determina os limites dos distintos grupos. A cultura é o meio 
de comunicação do homem. (p.80) 

Ele ainda destaca que a cultura não resulta de um produto “natural”, mas 

sim, daquilo que é aprendido e ensinado por meio da socialização e das estruturas 

mentais e sociais apreendidas, isto é, das identidades formadas, nas diversas 

instituições e organizações sociais.  
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Fleury e Fischer (1996), por outro lado, definem cultura no contexto 

organizacional nos seguintes termos: 
 

[...] um conjunto de valores expressos em elementos simbólicos e em 
práticas organizacionais que em sua capacidade de ordenar, atribuir 
significações, construir a identidade organizacional, tanto agem como 
elementos de comunicação e consenso, como expressam e 
instrumentalizam relações de dominação (p. 19) 

 

Desta descrição insurge que os valores culturais são elementos definidores 

e identificadores por excelência dos grupos sociais, fundamentando basicamente, as 

distinções culturais pela expressão típica dos sentimentos de pertencimento e 

identificação de cada grupo.  

Ao estimular a internalização da cultura organizacional nos indivíduos, 

promove-se também a socialização dos artefatos culturais garantindo-se assim a 

imortalidade do capital simbólico tradicional. A respeito disso, Freitas (2000) 

sublinha: 
A cultura organizacional é primeiro, um instrumento de poder; 
segundo, um conjunto de representações imaginárias sociais que 
se constroem e reconstroem nas relações cotidianas dentro da 
organização e que se expressam em termos de valores, normas, 
significados e interpretações, visando um sentido de direção e 
unidade, tornando a organização fonte de identidade e de 
reconhecimento para seus membros. (FREITAS, 2000, p 97). 
  

Esta leitura sugere que a cultura organizacional na instituição militar é um 

instrumento capaz de consolidar o conjunto de valores implícitos que dão 

sustentação à identificação da organização militar com o código masculino, influindo 

diretamente na percepção dos papéis de homem e mulher policiais, assinalando-os 

de forma bastante distinta. É clara a articulação entre a cultura característica da 

Polícia Militar, uma instituição historicamente masculina e o ponto de vista das 

relações de gênero, contudo, é importante revelar-se ainda os modos e dispositivos 

por meio dos quais eles são incorporados, tendo em vista que, conforme visto, a 

cultura consiste num mecanismo estratégico fundamental por meio do qual se 

reproduzem e se reforçam as relações desiguais de poder.  

Ora, o momento do curso de formação é o mais apropriado para forjar nos 

sujeitos os sentimentos de pertença e identificação com o grupo no qual se inserem, 

tendo os conteúdos curriculares como um dos principais meios. Expressando a 

hegemonia cultural de uma masculinidade típica e valorizada, o currículo se torna 
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um “artefato de gênero” (SILVA, 2000) potencial na construção das identidades e 

exclusões de gênero.  

Através do currículo, as relações de poder se manifestam por meio de 

posições políticas e culturais hegemônicas presentes no sistema simbólico da 

instituição, conforme referido pelos autores aqui citados. Este conjunto ganha 

reforço na hierarquia, na ética, na disciplina, na missão do ofício, no culto às 

tradições e na convivência social, sendo garantidos pelos dispositivos disciplinares 

que sancionam as condutas julgadas impróprias. Não se pode então desconsiderar 

nesta análise, a influência das relações de poder manifestas na construção social do 

gênero no âmbito curricular específico das tradições culturais e históricas que, 

universalmente, demarcam o espaço militar. 

 

3.6  As relações de poder na formação militar, currículo e identidades de gênero 

 

Na visão de Michael Foucault o nível de análise das relações de poder que 

se estabelecem no meio social seria o nível da microfísica, o nível molecular do seu 

exercício. Para ele, a relação com o poder não se dá pelo uso da força, mas sim por 

“meio de uma espécie de lógica que se poderia dizer que é quase invisível, 

insidiosa”. Nestes termos, o poder se expressa por meio de recomendações 

repetidas e observadas cotidianamente, que servem de referência a todos. Daí “por 

que a norma se faz penetrante, daí por que ela é capaz de se ‘naturalizar’.” (1988, 

p.100).  

A análise de Foucault sobre as relações de poder é resgatada por Michael 

Apple na sua análise crítica curricular. Diz ele: 
[...] se quisermos compreender como funciona o poder, basta que 
olhemos para as margens, basta que observemos os conhecimentos, 
a (auto)compreensão e a luta daqueles que foram relegados à 
condição de “os outros” por poderosos grupos desta sociedade.[...] É 
a partir do reconhecimento dessas diferenças que o currículo pode 
prosseguir (APPLE, 1997, p.77). 

Silva (2000 p. 135) por sua vez, assinala que uma análise com base nos 

estudos culturais enquanto campos sujeitos “a disputas e à interpretação, nos quais 

os diferentes grupos tentam estabelecer sua hegemonia” realça as estreitas 

conexões entre a natureza construída do currículo “e a produção de identidades 

culturais e sociais” produzindo intervenção na vida política e social dos indivíduos. 
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Silva assume ainda que “o currículo é um artefato cultural em pelo menos dois 

sentidos: 1) a “instituição” do currículo é uma invenção social como qualquer outra; 

2) o “conteúdo” do currículo é uma construção social” (p.135). O conhecimento, 

portanto, não é uma revelação da natureza ou da realidade, mas “o resultado de um 

processo de criação e interpretação social”, cuja análise não pode prescindir de 

considerar as relações de poder que levam o currículo a incluir um tipo determinado 

de conhecimento e não outro. (ibidem) 

Considerando que o processo pedagógico político da formação policial 

militar atribui significados, dentre outras coisas, à hierarquia do trabalho, levando-os 

a incorporarem reações de dependência e subordinação, esta mediação, por si só, 

já está atravessada pelas relações de poder existentes no ambiente militar, 

adaptado a um tipo de masculinidade e cidadania caracterizadas pelo que é 

socialmente valorizado nesse contexto. 

Nesse viés, a cultura policial militar se marca por relações de poder ainda 

mais específicas e contundentes nas relações de gênero. As condições e a estrutura 

objetiva da realidade contextual da formação militar contribuem para perpetuar os 

valores considerados legítimos para o exercício do ofício policial, bem como para a 

manutenção do habitus militar com identificação essencial no masculino.  

Considerado este pressuposto, pode-se supor que o currículo resulte do que 

Michael Apple chama de “uma tradição seletiva” acerca do que seja considerado 

adequado à vista do contexto histórico e cultural em que se insere. O que conta 

como conhecimento válido, sua organização e todos os demais aspectos a ele 

inerentes, refletem as concepções que tendem a privilegiar determinados grupos 

marginalizando outros. Um currículo e uma pedagogia comprometidos com os 

princípios democráticos devem começar pelo reconhecimento das diferenças que 

privilegiam e marginalizam (APPLE, 1997, p. 59). 

Com efeito, com base nas teorias pós-críticas do currículo, Silva (2000) 

enfatiza que o currículo não pode ser compreendido à revelia das relações de poder, 

posto que “o conhecimento não representa só aquilo que põe em xeque o poder: o 

conhecimento é parte inerente do poder” (p. 149). Para ele, todo o conhecimento, 

então, depende da significação e esta, por sua vez, depende das relações de poder, 

não havendo, portanto, nenhum conhecimento fora desses processos. Entende-se 

assim que o currículo assume significados amplos no terreno das relações de poder, 
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incluindo processos de dominação centrados na raça, etnia, no gênero e na 

sexualidade.  

Ao integrar conhecimento, poder e identidade, o currículo constitui-se num 

campo de relações de poder e “ um artefato de gênero que, ao mesmo tempo, 

corporifica e produz relações de gênero” e, portanto, ao refletir a “epistemologia 

dominante, o currículo existente é também claramente masculino” (SILVA, 2000, p. 

94).  

Na dinâmica complexa e invisível das relações de poder referidas por 

Michael Foucault (1988), o currículo “não é objetivo, ao contrário, deve subjetivar-se 

constantemente”. No contexto curricular, o “tratamento igual” de sexo, gênero, raça, 

etnia ou classe, de igual nada tem. (apud APPLE, 1997, p. 76).  

 Visto desse modo, na análise que pertine a este trabalho, o currículo reflete 

as relações de poder e, portanto, afeta as subjetividades de gênero dos sujeitos 

ingressos no ambiente corporativo. As, já presentes, desigualdades, neste contexto, 

tendem a ser ainda mais aprofundadas, delimitando de forma ainda mais intensa as 

fronteiras entre as subjetividades identificadas e excluídas por homens e mulheres 

policiais submetidos ao referido currículo. Seja pela via da valorização ou da 

omissão, os conteúdos do curso de formação de soldados, sinalizam o 

pertencimento à cultura dominante, desenhando também as representações de 

gênero assumidas pelos soldados homens e mulheres. Nesse sentido, assevera 

Silva (1997) que: 
[...] o conhecimento corporificado no currículo é tanto o resultado das 
relações de poder, quanto seu constituidor. Por um lado, o currículo, 
enquanto definição “oficial” daquilo que conta como conhecimento 
válido e importante, expressa os interesses dos grupos e classes 
colocados em vantagem em relações de poder.  Desta forma, o 
currículo é expressão das relações sociais de poder. Por outro lado, 
apesar de seu aspecto contestado, o currículo ao expressar essas 
relações de poder, ao se apresentar, no seu aspecto “oficial”, como 
representação dos interesses do poder, constitui identidades 
individuais e sociais que ajudam a reforçar as relações de poder 
existentes, fazendo com que os grupos subjugados, continuem 
subjugados (SILVA, 1997, p. 29). 

Quanto à estreita relação assumida entre o currículo e a produção de 

significações sociais dos elementos culturais dominantes e também das identidades 

de gênero, este mesmo autor ainda descreve:  
O currículo não está simplesmente envolvido com a transmissão de 
“fatos” e conhecimentos “objetivos”. O currículo é um local onde, 
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ativamente, se produzem e se criam significados sociais. Esses 
significados, entretanto, não são simplesmente significados que se 
situam no nível da consciência pessoal ou individual. Eles estão 
estreitamente ligados a relações sociais de poder e desigualdade. 
Trata-se de significados em disputa, de significados que são 
impostos, mas também contestados. Há pouca diferença entre, de 
um lado, o campo da pedagogia e do currículo e, de outro, o campo 
da cultura. O que está em jogo, em ambos, é uma política cultural 
(SILVA, 2000, p. 55-56) 

 

A concepção de currículo apresentada por essa literatura é útil no sentido de 

analisar as significações das identidades de gênero nas expressões do saber e do 

saber-fazer enquanto competência profissional, privilegiadas no currículo do curso 

aqui em estudo. Insurge dela que o desafio de analisar o currículo do curso de 

formação de soldados sob a perspectiva de gênero implica em considerar que todas 

essas categorias se emaranham numa complexa e ampla rede de significações e 

conformações para os códigos simbólicos valorizados. 

Salienta-se ainda que, as mulheres, ao serem inscritas na ordem masculina 

marcante da organização militar, a formação profissional, além das questões 

comuns a homens e mulheres, inclui também a necessidade de integrar o 

reconhecimento da diferença que, tradicionalmente, lhes marca social e 

culturalmente, carente, portanto, de políticas transversais no sentido inclusivo de 

gênero. Do contrário, há uma tendência que as desigualdades de gênero se tornem 

ainda mais aprofundadas nesse contexto. 

Nesse sentido, a narrativa da experiência corporal de quem protagonizou a 

história do pioneirismo das mulheres na instituição paraibana, pode ser útil para 

esclarecer lacunas teóricas, servindo também para atestar os pressupostos 

conceituais trazidos à luz deste estudo conforme apresentado no próximo capítulo. 

Concorre ainda para ampliar a leitura sobre os fenômenos empíricos enredados na 

complexa trama dos sentidos, mediante a narrativa das experiências corporais, 

emocionais e psicológicas decorrentes do processo “pedagógico” da transformação 

da mulher em policial militar.  
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4 A FORMAÇÃO E A INCLUSÃO DAS MULHERES PIONEIRAS NA POLÍCIA 

MILITAR DA PARAÍBA: RELATOS PESSOAIS SOBRE OS BASTIDORES DA  
HISTÓRIA 

 

Estar inserida na problemática aqui em estudo estreita ainda mais os limites 

do território em que sujeito e objeto transitam. A experiência historicamente datada e 

situada das mulheres policiais militares pioneiras é parte valiosa da produção da 

história, que a interroga, valida, confirma ou refuta. Ademais, ela motiva o interesse 

pela temática escolhida, impulsiona a curiosidade e inspira o ideal de contribuir para 

o avanço dos estudos de gênero na seara policial militar.  

Sob essa ótica, o reconto da história vivida no pioneirismo das mulheres na 

instituição paraibana confere riqueza e vivifica a ciência. A prática cotidiana do ofício 

policial militar atesta, empiricamente, os pressupostos teóricos trazidos à luz neste 

estudo, oferecendo certa lente de aumento para enxergar a confluência de 

experiências físicas, emocionais e psicológicas.  

O relato pessoal credenciado pelos mais de 25 anos de serviço na Polícia 

Militar da Paraíba, onde ingressei como pioneira, concorre para esclarecer a 

trajetória das mulheres pioneiras, enredada na complexa trama de sentidos, de 

quem, concretamente, submete-se ao processo formativo da carreira policial militar 

nessa situação particular. 

 

4.1  O Primeiro Concurso 

 

Nascida em Manaus, em janeiro de 1985, cheguei à cidade de João Pessoa 

com 15 anos de idade, jovem idealista, prosseguindo os estudos no segundo ano do 

ensino médio no Instituto de Educação da Paraíba (IEP), antiga Escola Normal, 

visando habilitar-me ao magistério com o qual estive envolvida desde a infância. O 

ingresso na carreira docente representava a mais próxima possibilidade para a 

sonhada estabilidade e autonomia financeira, muito embora houvesse também o 

desejo de tornar-me militar, talvez por meu encantamento com o uniforme de meu 

pai, um sargento do Exército Brasileiro, embora o acesso aos quadros tanto do 

Exército quanto da Polícia Militar fosse, à época, reservado somente aos homens. 
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Uma colega de escola, Carmem Lígia, teve papel determinante no 

desenvolvimento da história que se narra aqui. Com a mesma idade, 

compartilhávamos o interesse pela carreira militar. 

Durante o ano de 1986, ocupava-me, além da escola, no período da tarde, 

com a atividade de monitoria exercida no segundo ano do ensino fundamental na 

Escola Estadual Santo Antonio. À noite, assumia a função de docente no segundo 

nível do Ensino Fundamental, na escola particular Duque de Caxias, onde lecionava 

inglês do quinto ao oitavo ano. 

Em setembro daquele mesmo ano, o Quartel do Comando Geral da PMPB 

expôs uma faixa na lateral do prédio onde se lia a convocação de jovens de ambos 

os sexos para concurso de ingresso na carreira policial militar. Da janela do ônibus, li 

e reli o anúncio com certa incredulidade e compartilhei o achado com a amiga de 

escola Carmem Lígia. Logo no dia seguinte, estávamos as duas no Quartel 

levantando informações sobre o edital do concurso.  

Naquela ocasião, havia apenas uma vaga para a concorrência de mulheres. 

Diante disso, Carmem Lígia se recusou a concorrer com a melhor amiga e, por isso, 

por muito pouco não ocorreu que nenhuma das duas fosse inscrita. Diante da 

insistência de minha amiga, omitindo contar com apenas 16 anos (a idade mínima 

era 17), inscrevi-me no primeiro concurso da Polícia Militar da Paraíba aberto às 

mulheres, concorrendo com mais 12 candidatas. 

A realização do processo seletivo visou consolidar a criação da Companhia 

de Polícia Militar Feminina no Estado instituída pela Lei Estadual nº 4.803 de 20 de 

Dezembro de 1985. Foi assim que a Polícia Militar da Paraíba, acompanhando a 

tendência da maioria dos Estados da Federação, formalizou o ingresso de mulheres 

em seus quadros enquanto um fenômeno Nacional vinculado à demanda das 

transformações sociais advindas do período de redemocratização do país. 

Durante o processo seletivo, o número de vagas foi ampliado para três e, 

assim, em 26 de janeiro de 1987, o Boletim Geral da corporação paraibana incluía 

no quadro efetivo da Polícia Militar da Paraíba, as primeiras Alunas Oficiais: Iris 

Oliveira do Nascimento, Socorro Cristiane Albuquerque de Oliveira e Christiane Wildt 

Cavalcante Viana. 

Ainda durante o processo seletivo para o concurso de Oficial, a corporação 

paraibana lançou mais um edital convocando mulheres para ocupação de três vagas 

para o Curso de Formação de Sargentos. Em 9 de Março de 1987, foram incluídas 
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no estado efetivo da corporação mais três moças, entre elas Carmem Lígia 

Fernandes de Oliveira, que havia preterido de concorrer na vaga para Oficial. Com 

ela, foram também incluídas as alunas Virgília Paula Eduardo dos Santos e Mônica 

de Miranda Freire Costa. 

Sem experiência e nem estrutura física para sediar a formação das mulheres 

policiais, a instituição paraibana encaminhou tanto as Alunas Sargentos, quanto as 

aspirantes ao cargo de Oficial para a Polícia Militar de Pernambuco e Minas Gerais. 

Assim, as três Sargentos, receberam a capacitação profissional durante nove meses 

no ambiente do Batalhão de Polícia Feminina de Pernambuco, sediado em Recife. 

Já as Alunas Oficiais Iris Oliveira e Socorro Cristiane, seguiram para o Curso de 

Formação de Oficiais, com duração de três anos, na Academia de Polícia Militar do 

Paudalho - PE, enquanto a Aluna Christiane Wildt foi encaminhada para a Academia 

de Polícia Militar no Estado de Minas Gerais. 

 

4.2  A Formação das Oficialas Pioneiras na Academia de Paudalho – PE 

 

Localizada entre as cidades de Paudalho e Carpina, a Academia de Polícia 

Militar de Pernambuco era comumente conhecida como Academia de Polícia de 

Paudalho. Ali, em 1987, oriundos de vários Estados do país, dentre eles, 

Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Rio Grande do Norte, a 

instituição policial pernambucana recebeu 162 alunos. Desse total, apenas quatorze 

eram mulheres, sendo dez oriundas da própria Polícia Militar de Pernambuco que 

àquela época já estava familiarizada com a presença de mulheres em seus quadros, 

além das duas pioneiras da Polícia Militar da Paraíba e também das precursoras do 

Rio Grande do Norte.  

As desistências ocorridas durante o período inicial de formação, logo no 

primeiro ano, somaram um total de 27, todas referentes a homens. Desse modo, 

apenas 135 alunos/as foram promovidos/as ao fim do ano de 1989. 

Marcada por uma forte e rigorosa tradição militar, a Academia de 

Pernambuco era àquela época a única instituição de ensino policial militar para a 

Formação de Oficiais femininos no Nordeste, utilizando o sistema de turmas mistas 

de homens e mulheres tanto nas disciplinas teóricas quanto nas práticas. Apenas os 

índices mínimos instituídos para determinados exercícios físicos diferenciavam-se 
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entre homens e mulheres, contudo, as atividades físicas eram igualmente 

compartilhadas. 

As condições de participação no Curso de Oficial eram igualmente rigorosas. 

Funcionando em regime de semi-internato de segunda a sexta-feira, exigia-se que 

as Alunas, tanto no momento da apresentação para o Curso, quanto durante a 

frequência do primeiro e segundo anos, mantivessem os cabelos cortados na altura 

da nuca, sendo também vetado o uso de adereços que lhes diferenciassem os 

corpos do padrão masculino instituído. Até mesmo a cor das unhas era objeto de 

padronização, de acordo com as normas pedagógicas daquele ambiente de ensino. 

Muito embora essa narrativa se refira ao final da década de 80, 

contemporaneamente, essas normas ainda ganham significado e aceitação no 

contexto das polícias militares. Ilustra isso o recente episódio protagonizado pela 

Capitã Esther Lacerda da Polícia Militar de Goiás ao convocar por rede social7 as 

policiais militares para opinarem sobre os “padrões” mais adequados às suas 

apresentações pessoais. O debate ganhou repercussão na mídia nacional 

extrapolando os limites corporativos.  

A lógica implícita na “masculinização” é explicada pela via teórica de Le 

Breton (2007), através da pedagogia corporal tão necessária de intervenção na 

hegemonia da formação militar, marcando nos corpos femininos as lógicas culturais 

e sociais contextualizadas histórica e socialmente. Também Norbert Elias (1994) 

define que a expressão social dos corpos tem reflexos na aparência, nos gestos, 

comportamentos, expressões e atitudes. 

Todavia, a vivência concreta dessa mutação na experiência de quem, 

efetivamente, subjuga-se a ela ainda é pouco explorada pela literatura. As medidas 

impostas à transformação dos corpos femininos invade os limites do direito 

discricionário das escolhas preferenciais sobre a própria aparência, regulando sua 

apresentação para além do convívio profissional, alcançando a esfera social e 

familiar de suas relações. 

O corte coercitivo dos cabelos mediante a voluntária escolha da carreira 

profissional se coloca no sentido de sobrepor a identidade militar à aparência física 

feminina. Contudo, isso para a mulher não ocorre sem conflitos. Na medida em que 

                                            
7 Convocação para participação no Fórum público disponibilizada no site Oficial da Polícia Militar de 
Goiás (http://www.pm.go.gov.br), trazendo o seguinte título: “Atenção PMs femininas! Deixem suas 
sugestões para padronização de apresentação.” 
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o cabelo representa, no contexto da cultura social estética vigente, um objeto da 

vaidade e do orgulho feminino, para muitas de nós essa mutilação assumia 

repercussões além da aparência física. No corte tipo “Joãozinho” ecoa o conflito 

identitário entre a identidade de mulher e de militar, reforçado todas as vezes que o 

espelho refletia a imagem transformada, convertendo-nos de todo modo a uma 

masculinidade subordinada, pois que mesmo transformadas na aparência, ainda 

assim, nunca fomos reconhecidas como iguais.  

A despeito dessa transformação dos corpos femininos necessária aos 

moldes militar, ilustra Le Breton: 
O corpo também é, preso no espelho do social, objeto concreto de 
investimento coletivo [...]. A aparência corporal responde a uma ação 
do ator relacionada com o modo de se apresentar e de se 
representar. [...] tem relação com as modalidades simbólicas de 
organização sob a égide do pertencimento social e cultural do 
ator.[...] Essa prática da aparência, na medida em que se expõe a 
avaliação de testemunhas, se transforma em engajamento social, em 
meio deliberado de difusão de informação sobre si [...]. (2007, p. 77) 

 
Com efeito, mesmo quando fora do quartel, a aparência legitimava e 

reforçava a internalização dos valores culturais masculinos, tornando mais fácil sua 

incorporação. Essa prática da aparência é bem ilustrada na experiência de Joana 

D’Arc, Maria Quitéria, entre outras, as quais, optando por lutar em defesa da nação, 

obrigaram-se a transvestirem-se como homem para “viabilizar seu alistamento diante 

da condição de guerreiro estar, exclusivamente, identificada com o homem, sendo 

os símbolos identificadores que o representam a arma e a vestimenta” (SCHACTAE, 

2011, p.20). 

Desse modo, primando pela lógica da cultura marcante na instituição policial 

militar, a distinção visual entre alunos e alunas ficava por conta do uso obrigatório de 

brinco e batom para as mulheres. O uso destes acessórios era uma condição 

exigida pela Oficial Comandante, Tenente Eunice Arruda, sob pena de sanção 

disciplinar. Esse aspecto, entretanto, logo depois da transferência da Oficial, foi 

relegado pelos demais Comandantes masculinos que assumiram posteriormente a 

Coordenação do Curso. 

A “masculinização” dos corpos femininos, conforme instituído à época da 

formação das pioneiras, do ponto de vista militar, se constituiu numa estratégia 

psicossomática e também num importante instrumento de pedagogização das 

subjetividades das mulheres em formação, visando transformar além da aparência 
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para também alcançar os símbolos femininos de sua identidade, da estrutura 

psicológica e emocional, como um rompimento necessário à incorporação dos 

valores institucionais. 

Diante disso, antes mesmo do ritual que consagra a condição de militar, 

denominado “batismo”, para nós mulheres, essa identidade já começava a ser 

definida no ambiente e no cotidiano da Academia, através da transformação dos 

nossos corpos para a incorporação do habitus militar. 

 

4.3   O ritual de iniciação e incorporação do habitus militar 

 
Na fase inicial de adaptação, alunos e alunas eram (e ainda o são) 

denominados/as de “feras” ou “bichos”. Essa expressão se origina no argumento de 

que, na condição de civis, no momento do ingresso, os/as aspirantes ao status de 

militar estão brutos, desprovidos ainda da formatação necessária, do habitus militar, 

conforme referido por Rosa e Brito (2010). 

Nesse momento, pela pauta dominante da virilidade todos/as nós 

submetemo-nos a pressões de toda ordem com o fim de testarem-se os limites da 

resistência física, emocional e psicológica. Essa estratégia institucional serve como 

uma espécie de crivo a partir do qual só sobrevivem os “fortes”, os corajosos, os 

viris. Serve também como meio para transformar a consciência que se tem de si 

mesmo, as (auto)-representações, a partir do reconhecimento dos próprios limites, 

como também com a identidade civil. O ritual de iniciação representa, assim, a 

solenidade que consagra a cisão entre o mundo civil e aquele em que ele/ela se 

inicia, mas também serve ao propósito de fortalecer os vínculos no grupo fazendo 

nascer o espírito de corpo baseado nos princípios da camaradagem. (CASTRO, 

2004) 

Foi nesse contexto ideológico que durante a semana de adaptação ocorreu 

o exercício denominado de “trote”, cujo sentido consiste na consagração ritualística 

da iniciação, o “batismo” da turma. A ordem era correr aos pares em meio à mata, ao 

som dos gritos de humilhação dos Alunos e Oficiais coordenadores da turma 

batizada.  

Para esse exercício, todos/as os/as alunos/as foram distribuídos/as em 

duplas sendo terminantemente vetado que se separassem ou trocassem o par 

durante o percurso. As alunas seguiram todas acompanhadas por um aluno do sexo 



65 

 

masculino. Os obstáculos do trajeto, além da trilha estreita em meio à mata fechada, 

contavam poças de lama, esgoto, barreiras e declives. Somente no fim do exercício, 

quando as duplas retornavam ao pátio da Academia, podiam-se verificar efeitos 

provocados nos corpos.  

Todas as alunas, sem exceção, apresentavam inúmeros cortes rasos, em 

sua maioria, pela extensão das pernas, em geral, todos provocados pela corrida em 

meio ao mato cortante. Uma delas, sem resistir à fadiga durante o percurso, como as 

duplas eram impedidas de se separar, retornou com seu par arrastando-a pelos 

braços, cena que chocou todos que a presenciaram. 

Entre os alunos, o prejuízo não foi menor. Um incontável número sofreu 

lesões físicas entre traumas ósseos, nos ligamentos, cortes e até perda de 

consciência. As consequências desse lastimável episódio foram enormes tanto para 

a instituição, a Academia de Formação, quanto para alguns Oficiais comandantes e, 

também, para muitos dos alunos em formação.  

Em meio ao impacto causado pela brutalidade das cenas vividas, os 

questionamentos reflexivos quanto à opção pela carreira militar, de maneira geral 

entre alunos e alunas, foram inevitáveis. Ainda que eles não tenham sido 

verbalmente expressos, naquele momento, todos/as nós refletimos acerca do 

sacrifício pessoal que essa opção representava. Resultou daí que, após esse 

exercício, muitos alunos manifestaram o desejo de desistência, pedindo 

desligamento do curso, sobretudo, aqueles oriundos da Polícia Militar de 

Pernambuco.  

O efeito institucional desse evento foi enorme dada a repercussão nacional 

dos danos humanos provocados pelo “batismo”. Agravou-se ainda mais pelo grande 

número de alunos pernambucanos desistentes. Com isso, Oficiais da Academia 

foram transferidos daquela Escola e outros foram punidos disciplinarmente. Daí 

também decorreu uma ação judicial vedando expressamente a realização futura de 

atividades similares. Assim, com nossa turma, extinguiu-se o capítulo dos 

denominados “trotes” naquela Academia de Polícia.  

Foi desse modo que a turma ingressa, em 1987, na Academia de Polícia 

Militar de Paudalho protagonizou um marco definitivo na história daquela instituição, 

promovendo a transformação de seus métodos violentos de incorporação do habitus 

militar. 
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4.4   O currículo e o processo pedagógico da profissionalização policial militar 

 

Superadas as consequências daquele penoso episódio, instituiu-se a 

normalidade da rotina diária que acompanharia a todas nós ao longo dos três anos 

de Curso.  

A carga horária do Curso de Formação de Oficiais contava com um total de 

3.344 horas/aula distribuídas ao longo dos três anos de curso. Incluía diversas 

disciplinas, desde noções de psicologia a sociologia e direito. Entretanto, 

correspondendo à tendência Nacional, a ênfase curricular da formação nesse 

período direcionava-se fortemente para a formação do militarismo, valorizando 

nitidamente a preparação física e as disciplinas diretamente relacionadas com a 

construção dos valores tipicamente militares. Estas não apenas correspondiam à 

maior carga horária na estrutura curricular, mas também tinham maior peso no 

processo de avaliação. 

A exemplo disso, a disciplina de Ordem Unida registra, somente no primeiro 

ano do curso, um total de 98 horas/aula. Caracterizada, universalmente, no 

ambiente militar como a principal formadora dos valores militares, essa disciplina 

visa desenvolver, dentre outros aspectos, os reflexos da obediência e a formação 

moral, a assimilação dos valores e significados próprios da conduta militar. Coloca-

se como a disciplina mais elementar na iniciação do militar. Também a Educação 

Física Militar correspondeu, somente no primeiro ano, a um total de 80 horas/aula. 

Por outro lado, a disciplina denominada de Operações de Defesa Interna e Defesa 

Territorial, voltada para o desenvolvimento das posturas pertinentes a operações de 

guerra e manobras militares em defesa do território Nacional, correspondia a 270 

horas/aula, denotando que a formação policial militar àquela época, embora com 

função absolutamente distinta, ainda espelhava o modelo formativo do Exército 

Brasileiro. 

Com efeito, ante o extenso rol de disciplinas e o volume de carga horária do 

curso, as atividades letivas durante toda a formação foram intensas. Diariamente, via 

de regra, elas somavam oito horas, às quais se juntavam as demandas extra-

curriculares representadas pelas jornadas de formaturas, estudo individual 

obrigatório no período noturno, treinamentos físicos para competições esportivas 

específicas e outras exigências regulamentares relacionadas aos cuidados coletivos 

e individuais com a apresentação do uniforme e seus apetrechos. 
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O currículo, entretanto, não está restrito ao rol de disciplinas e seus 

conteúdos, considerá-lo assim, seria demasiado reducionista, para dar conta do 

aprendizado de condutas, gestuais e princípios que se incorporam à formação em 

qualquer instituição. Ademais, a tomada dos tempos e espaços extra-classe, 

considerando-se ainda o regime de internato da formação militar, que possibilita um 

currículo total, sem separações entre a vida de estudante e a vida pessoal, implica 

em tomar uma lente mais ampla compreendendo o currículo em ação. 

No regime de internato, o dia se iniciava com o toque de “alvorada” às 05:30 

horas da manhã. Em formação típica militar, todo o grupo seguia para o café da 

manhã no refeitório da Academia, ocupando-se em seguida das tarefas de limpeza 

do alojamento e arrumação das camas até as 7:30 horas, quando então realizava-se 

a parada matinal. 

Este ritual da parada matinal, caracterizadamente militar, era realizado 

diariamente como uma cerimônia cívica para o hasteamento do Pavilhão Nacional. 

Servia também para leitura do Boletim e das Ordens do Dia. Às 8:00 horas, 

pontualmente, todos/as estavam na sala de aula para o primeiro turno de atividades 

letivas que se estendia até às 11:45 horas, quando havia a liberação para o almoço 

com retorno às salas de aula no período da tarde às 13:45 horas. 

As aulas teóricas eram encerradas às 17:15 hs e, 15 minutos depois, 

iniciava-se a prática das atividades físicas. Como as salas de aula distavam cerca de 

500 metros dos alojamentos, tanto masculino quanto feminino, utilizados durante o 

primeiro e segundo ano de curso, nesse momento, instalava-se o caos pela correria 

que atropelava os mais lentos e frágeis fisicamente.  

Entretanto, apesar de todo o desconforto causado pelo curto prazo, esse 

momento era também celebrado pelo fim da cansativa rotina diária das aulas 

teóricas que subjugava-nos ao modelo tradicional de ensino-aprendizagem. Embora 

não fossem de todo vetadas as intervenções dos discentes durante as aulas, com 

raras exceções, elas não eram muito bem recebidas pelos instrutores, constituídos, 

predominantemente, por Oficiais da Polícia Militar de Pernambuco. 

No momento da prática desportiva, alunos e alunas eram distribuídos pelas 

modalidades esportivas com as quais se afinavam e aqueles que não participavam 

de equipes específicas, submetiam-se à rotina previamente programada de 

treinamento mediante a prática de atividades diversas voltadas para o 

desenvolvimento e o fortalecimento muscular. Curiosamente, após algumas 
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reivindicações do grupo de alunas, foi integrado a este momento de prática 

desportiva, uma atividade reveza entre dança e aeróbica, destinada especificamente 

às mulheres alunas. 

A prática da atividade desportiva se desenvolvia até por volta das 18:15 

horas quando, após as providências relacionadas à higiene pessoal, deveriam 

todos/as se apresentar em formação às 18:45 horas para o jantar. Depois disso, o 

descanso perdurava até às 21:00 horas quando acontecia a “revista do pernoite”.  

Esse ritual consiste na formação militar dos/as alunos/as para responderem 

à chamada e serem “revistados”, o que na expressão militar, significa serem 

conferidos não só quanto à presença física, mas também quanto à adequação 

exemplar de sua apresentação pessoal relacionada ao corte de cabelos, uniformes, 

acessórios e apetrechos de uso individual como coturnos e cintos. Em geral, a 

“revista” ocorria duas vezes ao dia, na formatura da parada matinal e durante a 

formatura do pernoite. 

Entretanto, ela poderia acontecer de forma inusitada, em qualquer momento 

do dia ou mesmo durante a noite, unicamente a critério do desejo e do interesse de 

qualquer Oficial da Academia. No caso das revistas noturnas, todos eram 

abruptamente acordados para submeterem-se à conferência. Do mesmo modo, 

também as revistas nos armários e alojamentos para supervisionar os padrões 

estabelecidos de limpeza e organização dos objetos coletivos e individuais era uma 

prática recorrente.  

Tanto no caso da apresentação pessoal quanto do ordenamento da limpeza 

e dos armários, as condutas julgadas inadequadas aos padrões, baseadas também 

em critérios subjetivos de julgamentos individuais, eram passíveis de aplicação das 

medidas disciplinares chamadas de “punição escolar” ou LC, que significava Licença 

Cassada. Essa possibilidade deixava-nos, diuturnamente, em alerta, pela constante 

ameaça da famigerada “punição escolar”, que consistia na restrição da liberdade, 

impedindo os infratores de ausentarem-se do quartel durante os fins de semana e/ou 

feriados para gozar do convívio social da família e amigos. 

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, o horário estabelecido para 

manter-se o silêncio era 22:00 hs, quando todas as luzes dos alojamentos deveriam 

estar apagadas, sendo punidos, coletivamente, todos/as os/as ocupantes do 

alojamento que descumprisse tal regra. Aqueles que, por qualquer motivo, 
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quisessem ou precisassem estudar, o faziam nos corredores sob a claridade das 

poucas luzes que podiam permanecer acesas no complexo escolar. 

Todas essas práticas e medidas impostas ao corpo discente da Academia 

Militar compunham o currículo em ação do Curso de Formação para os Oficiais 

daquela época. Inevitavelmente, as regras impostas mediante as posturas e 

comportamentos exigidos durante todo o processo pedagógico da profissionalização 

para o ofício policial se incorporam definitivamente na visão de mundo daqueles e 

daquelas que se submetem a ele. Algumas ficam mais fortemente marcadas, outras 

nem tanto, mas todas assinalam, a partir dali, modos de ser e viver distintos 

daqueles incorporados antes de seu ingresso. 

A força ideológica que opera essa transformação psicossomática, 

‘naturalizando’ e legitimando as condutas em meio às relações sociais hierárquicas, 

encontra na cultura do medo, representada pela permanente ameaça de sanções 

disciplinares e castigos, um forte mecanismo para coagir àqueles/as mais 

resistentes. Desse modo, produzem-se e reproduzem-se as identidades militares, 

refletindo os valores culturais da instituição. 

 

4.5   A chegada das primeiras mulheres Policiais Militares na Paraíba 

 

Como não havia sido definido um emprego específico para o grupo das três 

Sargentos, preliminarmente, coube-lhes o desempenho de atividades no setor de 

Relações Públicas da Corporação paraibana. Depois disso, também por seu 

reclame, passaram a exercer outras funções correspondentes às suas graduações, 

dentre elas operações de choque, policiamento ostensivo nas ruas da capital, 

jornadas de serviço em patrulhamento motorizado embarcadas nas viaturas 

operacionais e, ainda, o exercício de funções administrativas relacionadas à 

secretaria e telefonia. 

Em 1989, as primeiras mulheres Sargentos foram incumbidas de 

acompanhar a formação da segunda turma de sargentos femininos, composta por 

12 mulheres, a primeira sediada no ambiente da Polícia Militar da Paraíba.  

Com a chegada desse grupo, marca-se definitivamente a ampliação do 

grupamento de mulheres na instituição deste estado, de forma que, ao final de 1989, 

com o fim do Curso das Alunas Oficiais, um total de dezoito mulheres já integravam 

definitivamente os quadros da corporação paraibana.  
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Restava ainda o desafio da formação profissional da primeira turma de 

mulheres ao cargo de Soldado. Esse marco se deu em 1990, protagonizado por 

setenta mulheres, as quais se constituíram nas primeiras Soldados da Polícia Militar 

Paraibana. O curso foi desenvolvido na sede do Centro de Formação de Praças de 

Polícia Militar, cabendo-me o privilégio de coordenar essa primeira turma com a 

assessoria de algumas das primeiras graduadas em Sargento. 

É interessante notar o quanto, pessoalmente, não só ajudei a reproduzir, 

mais que isso, reivindiquei à época que fossem aplicados os mesmos modelos 

curriculares e pedagógicos da minha própria formação. Como requisito à matrícula 

também os cabelos femininos foram cortados, infligindo também a esse grupo a 

mutilação da sua feminilidade. Praticamente todas as práticas de que eu havia sido 

vítima, reproduzi como mentora, bem ilustrando a descrição de Bourdieu. 

Desse modo, considerando a ampliação considerável do contingente 

feminino com a formação das primeiras soldados, o Comando da Polícia Militar 

decidiu criar o primeiro Pelotão de Polícia Feminina no interior do Estado. 

Acompanhada por três Sargentos femininos e mais um grupo de vinte mulheres 

Soldados, fui designada para assumir o encargo de instalar esse primeiro pelotão 

feminino na sede do Segundo Batalhão de Polícia Militar no Município de Campina 

Grande. 

Naquela Unidade fomos recepcionadas numa estrutura física precária 

quanto às condições para a convivência de mulheres. Não existiam banheiros e 

menos ainda alojamentos específicos que pudessem ser utilizados. A adaptação das 

instalações físicas para a presença feminina, portanto, naquele momento, foi uma 

providência imperativa, entretanto, ela ainda hoje se constitui num dos desafios que 

se colocam para as policiais militares deste Estado, tendo em vista que muitas das 

instalações físicas dos quartéis e postos de serviço policial, ainda não dispõem de 

acomodações adequadas às mulheres. 

  

4.6   Conflitos e resistências à presença feminina na corporação Policial Militar 

Paraibana 

 

Fundamentada nos princípios da hierarquia e da disciplina, o dever da 

obediência à ordem legal é uma regra inquestionável por parte dos subordinados 

aos seus superiores hierárquicos. Desse modo, às atribuições do serviço rotineiro de 
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uma Oficiala assemelham-se à atividade de coordenação e/ou chefia no universo de 

qualquer organização, cabendo-lhe autoridade formal sobre todos aqueles que lhe 

estão subordinados. Dito isto, em certa feita, quando revestida da função de Oficial 

de Dia em Serviço, comandando um grupo composto, exclusivamente, por homens, 

ocorreu um fato bastante curioso.  

No exercício da função, requisitou-se aos homens que se agrupassem em 

formação militar para responderem à chamada dos respectivos postos de serviço. 

Inusitadamente, um deles, simplesmente desconheceu completamente a ordem 

recebida respondendo ao chamamento de seu nome do lugar onde estava. A 

postura demonstrada por aquele subordinado gerou uma situação desafiadora da 

autoridade revestida não só à condição da Oficiala, mas também à função de 

Comandante respondendo por todo aquele grupo. Uma resposta imediata era 

necessária àquele comportamento e, por isso, tão logo foram concluídas as 

providências junto aos demais policiais, apressei-me em ouvir sua justificativa 

àquele comportamento tão inadequado.  

O argumento por ele apresentado, no contexto atual pode ser considerado 

um verdadeiro afronto, resultando em severas sanções disciplinares, mas à época, 

embora infringisse às normas disciplinares, entendi que sua postura era coerente 

com a realidade da instituição. Preservando sua identidade, transcrevo as palavras 

por ele proferidas em resposta à minha indagação: “Dona aluna, a senhora me 

desculpe, mas não recebo ordem de mulher não! Mulher prá mim só comanda 

fogão!”. 

Essas palavras dão uma clara noção do tamanho e da complexidade dos 

problemas que as mulheres enfrentaram na instituição, sobretudo, as oficialas. 

Entendi que aquele policial não podia responder individualmente por uma concepção 

que lhe fora ensinada desde a mais tenra infância e legitimada pelas diferentes 

instituições ao longo da vida, e ainda mais reforçadas no convívio social da própria 

Polícia Militar. 

Era evidente que ele era tão vítima quanto as próprias mulheres de uma 

disposição social cristalizada no imaginário social. Sua reação à ordem recebida de 

uma mulher militar, revestida de autoridade superior a ele, representava naquele 

instante, uma total inversão dos papéis e significados socialmente atribuídos a cada 

sexo e gênero e invertia a ordem histórica, social e culturalmente estabelecida. Seu 

comportamento era reflexo da experiência empírica, cultural e social, que demarcava 
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claramente os papéis exercidos por homens e mulheres naquele momento histórico, 

não apenas no ambiente policial militar, mas na sociedade em geral. 

As posições que homens e mulheres ocupavam na sociedade eram 

claramente distintas e opostas obedecendo de fato, a uma ordem excludente. Os 

primeiros ocupavam as funções de chefia e de mando, respondendo pelo controle e 

pelo monopólio das decisões e do poder. Às mulheres cabia o exercício das 

atividades domésticas consideradas de menor importância no seio da sociedade. 

Essa contraposição das tarefas inerentes aos sexos e também dicotômicas do ponto 

de vista do gênero é ratificada pela ordem social, conforme assevera Bourdieu.  

No campo das trocas simbólicas, o princípio androcêntrico dispensa a força 

masculina de qualquer justificação e a institui como uma ordem natural, como 

explica este autor: 
[...] a ordem social funciona como uma máquina simbólica que tende 
a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a 
divisão social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades 
atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, 
seus instrumentos, é a estrutura do espaço, opondo o lugar da 
assembleia ou de mercado, reservados aos homens, e a casa, 
reservada às mulheres. (BOURDIEU, 2002, p.9)  

 

Também Carvalho (2004) ao descrever o habitus de gênero com base na 

obra de Bourdieu, enfatiza que: 

 
os discursos, as razões e as justificativas que corroboram e 
sedimentam as relações de dominação enraízam-se em um corpo 
nelas formado e conformado, em emoções, paixões e sentimentos, 
disso decorrendo o eventual conflito entre discurso e comportamento, 
intenção e ação. (p.7) 

 

Destarte, o impasse gerado pelo episódio narrado, mais do que represália, 

ou punição disciplinar, mereceu por parte desta investigadora, enquanto Oficial 

comandante daquele grupamento de homens, uma intervenção pedagógica para 

desmistificar a ordem social sexista e androcêntrica, tão fortemente cristalizada 

naquela realidade institucional. Resultou dessa intervenção que, da inicial 

divergência com aquele subordinado, originou-se uma saudável amizade que 

perdurou durante todo o tempo em que estiveram em atividade no ambiente da 

mesma Unidade de trabalho. 
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A narrativa desta experiência, dentre outras coisas, ratifica a tese defendida 

por Soares e Musumeci (2005) que a presença das mulheres na instituição policial, 

embora de forma assistemática atendeu à função de “humanizar” sim, mas neste 

caso, mais as relações internas do que a qualidade da interação policial com a 

sociedade civil.  

De fato, conforme aqui se pontuou, a participação feminina nas atividades 

policiais, inicialmente, ficou restrita ao exercício de funções administrativas, portanto, 

internas aos quartéis; associada à limitação quantitativa da presença feminina, 

esses fatores acarretam relativa invisibilidade às atividades desenvolvidas pelas 

mulheres nas funções operacionais da instituição e, em consequência, resulta 

também na invisibilidade da sua presença nas relações com a comunidade civil.  

No entanto, é inegável que as relações humanas e sociais no ambiente dos 

quartéis, decisivamente, assumiram novas formas a partir da presença feminina. 

Novas posturas de negociação, de diálogo e sensibilização às singularidades, foram 

inauguradas pela afirmação da presença feminina que, no sentido prático, também 

inovou na experiência social do convívio com a diferença, configurando arranjos 

relacionais totalmente novos. Essa participação, dentre outras coisas, viabilizou 

relações afetivo-sexuais entre colegas de sexos opostos dentro da corporação, 

considerando que antes, isso somente era possível no plano das relações 

homossexuais inaceitáveis no universo militar. (SOARES E MUSUMECI, 2005) 

O desconforto causado pela presença das mulheres nos quartéis alcançou 

também o instituto do matrimônio, no incômodo sofrido das esposas de policiais pelo 

temor que as relações com as jovens mulheres policiais se estendessem para além 

do campo profissional. Este risco era também considerado pela instituição policial na 

medida em que constituía também uma ameaça às estruturas do militarismo, da 

hierarquia e da disciplina, pela possibilidade de união de patentes e círculos 

hierárquicos distintos, principalmente entre praças e oficiais, isso além de arriscar a 

estabilidade dos casamentos. 

 

4.7   Novas configurações nas relações sociais no ambiente policial militar: laços 

afetivos e o matrimônio entre diferentes círculos da hierarquia 

 

Com efeito, a convivência com as mulheres na instituição policial militar da 

Paraíba, ao trazer a experiência de relações amorosas para o âmbito das relações 
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sociais do trabalho, mobilizou amplas resistências e provocou grande desconforto 

não só para a corporação, como também para os casais.  

Muito embora este ainda hoje se constitua num tema permeado de 

preconceitos e julgamentos morais, não são poucas as mulheres militares que 

mantêm relacionamentos com homens policiais militares. 

Na lógica institucional da cultura dominante, para os homens policiais era 

considerado “aceitável” o envolvimento emocional com mulheres ingressas, 

tornando-se ainda mais “normal” e apropriado se o homem fosse mais graduado que 

a mulher. Nestes termos, mesmo que não estivesse totalmente isenta de conflitos e 

resistências, a superioridade hierárquica da figura masculina referenda e legitima a 

submissão feminina em todos os aspectos, inclusive no campo profissional, e, por 

isso, tornou-se comum a incidência desses pares.  

Todavia, no contexto histórico e social do meu ingresso enquanto pioneira, 

romper com esse paradigma no sentido inverso, contrapondo-se à tradição da 

superioridade masculina na ótica do machismo imperativo e dominante, era 

impensável e inaceitável. A narrativa dessa passagem protagonizada no início dos 

anos de 1990, à época da minha passagem pelo Segundo Batalhão no Município de 

Campina Grande, bem ilustra o efeito provocado por esse rompimento.  

Àquela época, o envolvimento afetivo desta pesquisadora, enquanto oficial, 

com um Sargento que lhe era subordinado foi o que, diretamente, inaugurou a 

completa subversão da ordem hierárquica de gênero estabelecida no ambiente da 

Polícia Militar da Paraíba. Nitidamente, naquele momento, as demarcações 

tradicionais das fronteiras de gênero foram ameaçadas e, sob o ponto de vista 

institucional, o status da hierarquia militar se viu abalada mediante o envolvimento 

de uma oficiala com um praça subalterno. Os círculos hierárquicos foram 

atravessados pela afetividade e sexualidade e isso era completamente novo e 

inaceitável para a instituição. Nesse momento, a pressão da cultura dominante se 

tornou mais fortemente explícita por sobre a condição de mulher disposta a romper 

com a estrutura patriarcal vigente.  

Todavia, não se concebia limitar as individualidades no contexto das 

relações heterossexuais naquele momento. Também não havia dispositivos formais 

que regulassem de algum modo essas condutas, assim elas não eram 

explicitamente proibidas. Contudo, no campo simbólico da cultura e da moral, elas 

eram abomináveis. No entanto, a exclusão definitiva dos protagonistas dos quadros 
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permanentes não se mostrava uma alternativa viável, devido ao concurso prestado e 

pela ausência de dispositivos que pudessem sancioná-los. Revelam-se a partir daí 

os mais diferentes mecanismos, instrumentos e estratégias utilizados na manobra 

dos enredos culturais da instituição. 

A presença da Oficiala acompanhada do Sargento, na condição de casal, 

ainda que em reunião de caráter festivo em que os Oficiais masculinos estivessem 

acompanhados por esposas e namoradas, embora realizada em ambiente civil, foi 

proibida. Outra medida foi a transferência imediata da Oficiala para a cidade de João 

Pessoa, pretendendo-se, talvez, que o afastamento geográfico da Unidade de 

trabalho, resultasse no rompimento emocional, protegendo-se, assim, a imagem 

institucional, e, sobretudo, preservando-se as claras “distinções de status 

cristalizadas desde sempre” nas noções de gênero e na hierarquia militar (SOARES 

& MUSUMECI, 2005, p. 136). 

Com efeito, a movimentação da Oficial foi efetivada, passando ela, a partir 

de então, a trabalhar na sede do Primeiro Batalhão na cidade de João Pessoa. A 

pretensão do rompimento emocional, contudo, não se concretizou, ao contrário, em 

maio de 1991 celebrava-se o primeiro casamento de uma Oficiala com um Sargento 

na história da Polícia Militar da Paraíba. Para a cerimônia, foram convidados vários 

oficiais e praças, tanto do Segundo Batalhão em Campina Grande, quanto das 

Unidades Policiais Militares de João Pessoa. Muito poucos, entretanto, se fizeram 

presentes deixando a Igreja, praticamente, só com a presença dos familiares e 

amigos mais próximos dos noivos. 

A permissão para que o Sargento recém-casado fosse transferido para a 

cidade de João Pessoa, com vistas a acompanhar sua esposa, somente ocorreu no 

mês de outubro de 1991, após o nascimento do primeiro filho do casal. 

 

4.8   A Companhia Feminina: da especialização do policiamento feminino à 

incorporação na atividade de Trânsito 

 

A formulação de Bourdieu (2002) sobre o primado masculino no “mercado 

de trocas simbólicas” se mostra apropriada para a análise das narrativas pessoais 

trazidas até aqui. A perspectiva do referido autor encontra na seara militar um 

terreno fértil para a análise do exercício e perpetração da dominação masculina em 

todos os seus aspectos. 
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Tidas como “objetos desejáveis”, as mulheres incorporam as estruturas 

objetivas da realidade social, assumindo as tradicionais virtudes da abnegação, da 

resignação e do silêncio, mantendo-se cativas da representação dominante, 

consentindo, assim, de forma inconsciente, com a violência simbólica que é 

perpetrada a elas enquanto dominadas (BOURDIEU, 2002). Tradicionalmente, a 

segregação as mantém afastadas da exposição aos olhares que as desejam e 

cobiçam, livrando seus dominantes da “tentação”.  

É possível que a decisão dos escalões superiores em estabelecer, de fato, 

no ano de 1992 a Companhia Feminina na Polícia Militar da Paraíba, decorra da 

experiência dos vínculos amorosos entre as militares recém ingressas e o 

contingente masculino. Com efeito, a segregação na sede da Companhia Feminina 

manteria o distanciamento das mulheres do convívio social com os homens no 

ambiente dos quartéis. 

Ainda sobre esse período, cabe um justo registro quanto à importância 

assumida pelo Tenente Coronel da Reserva Remunerada José Gonçalves de Sá na 

trajetória histórica do policiamento feminino na Polícia Militar da Paraíba. Este 

Oficial, à época com a patente de Capitão, foi designado pelos escalões superiores 

para comandar a Companhia de Policia Feminina juntamente com duas das Oficiais 

pioneiras. É provável que essa decisão se deva ao descrédito institucional na 

capacidade das Oficiais, ainda jovens e profissionalmente imaturas, exercerem 

sozinhas a função de gestoras daquela Unidade, afinal, o monopólio do poder 

instituído estava em jogo. 

Todavia, logo a experiência da Companhia Feminina, caracterizada na 

estrutura militar como Sub-Unidade, mostrou-se ineficaz, pois que, além das 

pressões internas e externas clamando por sua desarticulação, sua efetivação 

também não evitou, de todo, as relações afetivas entre o contingente masculino e 

feminino. Inevitavelmente, durante as jornadas de serviço obrigava-se ao convívio 

misto entre homens e mulheres policiais. Com efeito, com menos de dois anos, o 

contingente feminino foi transferido para a Companhia de Trânsito, cuja Unidade 

ficou ocupada, predominantemente, por mulheres.  

Convém aqui o registro de que essa extinção se deu totalmente à revelia das 

duas Oficiais, ocorrendo sem muitas justificativas ou formalidades, o que representa, 

não só a resistência à sua presença na corporação, como também expressa uma 

afirmação do poder simbólico institucional como pertencente aos homens. Conforme 
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afirma Pierre Bourdieu (2002), a ordem social permanece masculina e excludente, 

os espaços de decisão e poder são negados às mulheres, o habitus dominante é 

masculino e os espaços de poder nas organizações públicas e privadas ocidentais 

são ainda predominantemente ocupados por homens. 

De fato, o evento histórico mais relevante da Companhia Feminina, é 

representado pela formação da turma pioneira de Soldadas, especificamente 

destinadas ao provimento dos quadros da Polícia Militar na área de Saúde. O Curso 

foi coordenado por esta investigadora, enquanto Oficial integrante da equipe de 

comando da referida Sub- Unidade Feminina. 

É importante ainda destacar que o projeto da “Cia Fem”, como era 

comumente chamada, também denota a falta de clareza quanto ao papel que se 

pretendia atribuir às mulheres na instituição policial militar paraibana. O reclame dos 

gestores internos requerendo para si o monopólio do poder sobre o efetivo feminino 

empregado em suas respectivas áreas de circunscrição administrativa levou ao 

esvaziamento do efetivo de mulheres até nas funções internas da Companhia. 

Entretanto, não obstante esse enredo inicial, a figura de um Comandante 

masculino representada pelo, hoje, Tenente Coronel da Reserva Remunerada José 

Gonçalves de Sá, logo enveredou para a representação paternalista junto ao 

contingente feminino. De fato, ele não só tornou-se um fervoroso defensor da 

presença de mulheres na instituição, como também assimilou por completo o papel 

de tutor tanto das Oficiais quanto de todo o efetivo feminino. Assim, após a extinção 

do projeto da Companhia Feminina e a transferência do efetivo para Companhia de 

Trânsito, o Comandante masculino também foi movimentado juntamente com as 

duas Oficiais pioneiras.  

Embora a experiência do emprego das mulheres nas atividades de 

policiamento no trânsito tenha se mostrado eficaz também na Paraíba, a exemplo do 

que ocorreu em muitos Estados brasileiros, a pressão interna dos gestores para 

distribuição do efetivo feminino pelas demais Unidades, tanto da capital quanto do 

interior, ainda eram intensas. Em função disso, mantê-las agrupadas foi se tornando 

mais difícil e, pouco a pouco, as transferências foram se efetivando até o quase 

esvaziamento total das funções, o que também inviabilizou sua permanência na 

Companhia de Trânsito.  

Assim, o grupo composto pelo efetivo feminino que sobrou à Companhia de 

Trânsito, juntamente com as duas Oficiais, e ainda o seu tutor, todos/as foram 
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novamente movimentados/as para estruturar o projeto do Colégio da Polícia Militar 

da Paraíba. Configurado como um ambiente escolar semelhante às escolas civis, 

seu funcionamento dependia de algum conhecimento técnico na área de educação 

e, por isso, a formação pedagógica de nível médio, no caso desta pesquisadora, e 

de nível superior, no caso do Tenente Coronel Gonçalves, tornou conveniente e 

adequado sua indicação para aquele projeto. 

 

4.9   Evitando o inevitável: a efetiva incorporação das mulheres às atividades 

policiais militares 

 

Foi a partir do ano de 1993 que o projeto inicial de segregar o contingente de 

mulheres policiais foi, de forma irreversível, definitivamente desarticulado, sendo 

elas distribuídas pelas demais atividades e funções da Polícia Militar: algumas, nas 

atividades de relações públicas nos gabinetes de comando das Unidades, outras em 

funções administrativas relacionadas à gestão de recursos humanos, financeiros e 

logísticos correspondentes às suas respectivas patentes e graduações.  

Muito embora já tivessem se passado alguns anos do ingresso pioneiro, do 

ponto de vista histórico, é possível considerar-se que foi a partir dessa fase que as 

mulheres começaram a ser, de fato, incorporadas nas funções e atividades mais 

típicas da corporação policial, tanto a nível administrativo, quanto operacional. Não 

obstante o seu acolhimento tenha se dado de modo diferente das expectativas 

iniciais, ele ocorreu de forma desarticulada, provavelmente, desprovida de intenções 

e planejamento, trilhando por caminhos inesperados e difusos.  

Com base na experiência vivida ao longo da trajetória de 25 anos da 

presença de mulheres na Polícia Militar da Paraíba, é possível notar que variadas 

concepções acerca de sua presença, do seu emprego e do lugar que lhes cabia na 

instituição foram sendo empiricamente construídas.  

A associação superficial das mulheres a objeto de adorno institucional, 

fundamentada em representações sociais de “bonequinhas”, não poucas vezes, e 

por muito tempo, pautou não só a concepção de sua presença quanto também 

fundamentou a política de seu emprego na corporação policial. O emprego exclusivo 

em portas de escolas, rodoviárias, aeroportos, gabinetes, e como telefonistas e, 

relações públicas, dentre outros, restringiu por muito tempo o território de sua 

atuação. As propriedades da natureza essencialmente atribuída ao gênero feminino 
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orientou a política de seu emprego na instituição relacionando-as às atividades de 

Relações Públicas e Ensino. 

Percebe-se daí que o ingresso das mulheres na polícia militar esteve 

marcado pela herança cultural de um ideal de feminilidade, historicamente, 

associado à sensibilidade, intuição e delicadeza que sempre nos colocou à margem 

da instituição policial. A ele, corresponderam os termos da Portaria expedida pelo 

Ministério do Exército que autorizou sua criação, conforme antes se viu.  

Conforme Schactae (2011), a “unidade identificadora” das mulheres como 

pertencentes à Polícia Feminina justificou por muito tempo a expressão “Fem” 

transcrita em suas assinaturas nos documentos funcionais. Serviu também para 

distinguir o campo simbólico das mulheres daquele pertencente à Polícia Militar 

onde a “organização feminina” estava inserida, não na condição de igual, mas sim 

de “assemelhada” pela construção cultural que: 
[...] universaliza as instituições militares como espaços pertencentes 
ao masculino. O universal não precisa ser nomeado, pois o poder de 
se constituir em militar pertence aos homens que incorporam as 
práticas e símbolos de uma masculinidade identificadora do militar. 
Logo, as mulheres não poderiam se constituir em militares, mas em 
“assemelhados”, isto é, não eram percebidas como iguais, pois 
biologicamente não possuíam as características para herdar o poder 
simbólico presente no adjetivo militar que significa a masculinidade. 
A unidade ganha o adjetivo feminino e perde o militar para marcar a 
distinção daqueles que detêm o poder simbólico institucional e são 
estranhos à instituição. (SCHATAE, 2011, p. 153-154) 

 
Por outro lado, notadamente, toda a corporação e seus integrantes, de 

algum modo, foram beneficiados pela reforma cosmética promovida pelo “toque 

feminino”. Muito embora isto não esteja explicitamente assumido pelos discursos 

oficiais, ainda que de forma inconsciente, essa visão estereotipada fundamentou não 

só o clamor dos gestores internos pela disposição de efetivo feminino à sua 

subordinação direta, como também respaldou a tese do efeito “humanizador” 

defendida por algumas autoras, a exemplo de Soares e Musumeci (2005), quanto à 

estratégia da inclusão feminina nas polícias.  

Em consequência, “as fronteiras entre ambas as instituições Polícia Militar e 

Polícia Feminina”, foram tornando-se cada vez mais fluidas, até sua completa 

dissolução marcada, principalmente, pela total extinção da unidade especificamente 

feminina. Essa dissolução, entretanto, se deu a nível empírico, por que o campo 

simbólico original da inserção feminina, parece ainda legar reflexos nas 



80 

 

subjetividades de homens e mulheres no plano da cultura institucional. (SCHACTAE, 

2011, p. 154) 

Assim, não obstante as evidências desses registros sirvam para delinear um 

ligeiro esboço acerca da contextualização social, cultural e histórica da instituição 

policial militar da Paraíba à época do ingresso feminino, a realidade de hoje reflete 

circunstâncias bastante distintas da resistência inicial.  

A propósito dessa transformação, Soares e Musumeci (2005) elencam 

alguns fatores que contribuem para a constatação de uma maior aceitação da 

presença feminina na corporação Policial Militar conforme percebida ao longo dos 

anos. Dizem essas autoras que: 
[...] pelo fato de a mulher ter ingressado na PM há poucas décadas, 
sua imagem está sujeita às oscilações decorrentes das mudanças 
geracionais: a instituição já está mais familiarizada com a presença 
de mulheres; a experiência feminina já foi, de alguma forma, 
absorvida; os novos contingentes já conheceram a instituição 
composta por efetivo misto; os postos de comando e os escalões 
mais elevados começam a ser ocupados por mulheres etc. Essa 
multiplicidade de experiências daria lugar, também a diferentes 
reações à presença feminina. (p. 137) 
 

O argumento de Soares e Musumeci (2005) pode ser atestado em vários 

aspectos na atual realidade da instituição policial militar paraibana. Hoje, 

incorporam-se em seus quadros permanentes pouco mais de 700 mulheres 

(Apêndice C). Duas das pioneiras já alcançam o mais alto posto da hierarquia militar 

representado pela patente de Coronel: Cristhiane Wildt Cavalcante Viana, sendo ela 

a primeira, seguida de Socorro Cristiane Albuquerque de Oliveira Uchoa.  

Também com certa aceitação, a união afetiva entre as Oficialas femininas e 

praças masculinos, ainda que não esteja de todo isenta de preconceitos e 

julgamentos morais em meio ao convívio social na instituição, ela tem se tornado 

uma incidência comum na instituição.  

Quanto ao emprego, embora ainda permeiem antigas convicções que 

limitam a participação das mulheres às atividades relacionadas a Relações Públicas, 

como recepcionistas em gabinetes de comando e telefonia, percebe-se um 

significativo avanço, representado, sobretudo, pela sua incorporação às mais 

diferentes modalidades de policiamento como Polícia Montada, Rádio 

patrulhamento, inclusive no comando da Unidade de Trânsito e de Choque, esta 

última, historicamente, muito esteve associada aos atributos valorizados na imagem 

masculina, como a força, coragem e virilidade. 
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Assim, do ponto de vista institucional, percebe-se na presença feminina a 

capacidade estratégica útil aos anseios dos novos modelos gerenciais da Segurança 

Pública paraibana, em detrimento do uso exclusivo da força e da truculência policial. 

As recentes Unidades de Polícia Solidária (UPS) instaladas nas comunidades 

consideradas como áreas de risco, aplicando a filosofia do policiamento comunitário 

também têm empregado um grande número do efetivo feminino. 

Deste modo, embora os avanços sejam uma realidade incontestável, muitos 

desafios ainda se colocam à total assimilação da participação feminina pela 

instituição diante da maioria predominante que marca o campo simbólico masculino 

no universo militar. Coisas que poderiam ser consideradas até banais ainda exigem 

intensa luta pela conquista de uma mínima visibilidade. Por exemplo, só muito 

recentemente, mais precisamente, no ano de 2010, a corporação policial militar 

paraibana registrou formalmente os padrões de uniforme feminino e, mesmo assim, 

as peças recebidas, na sua maioria ainda seguem o formato do corpo masculino. Ao 

serem distribuídos para as mulheres policiais, é imprescindível que sejam 

submetidos a novos recortes para moldar as vestimentas adaptando-as às 

necessidades do corpo feminino. 

Ademais, ainda algumas Sub Unidades, denominadas de Companhia de 

Polícia, localizadas, sobretudo, no interior do Estado, ainda não possuem 

instalações físicas adequadas à presença feminina e, por isso, sempre que recebem 

mulheres se impõem adaptações aos ambientes, ou mesmo recorre-se à 

acomodação em ambientes civil para sua hospedagem, dada a inexistência de 

alojamento e até de banheiro feminino. 

As atuais evidências dessas omissões institucionais são um reflexo da 

negação histórica da presença de mulheres nos quadros da Polícia Militar, 

impactando negativamente na vida cotidiana das mulheres policiais. A ausência de 

menções às especificidades femininas nas normas legais que regem a vida e a 

carreira policial também ainda impõe uma série de dificuldades na adaptação e na 

profissionalização das mulheres constituídas em policiais militares. 

No contexto da corporação policial militar paraibana, muitos outros aspectos 

ainda carecem de regulamentação, a exemplo das medidas quanto à incidência de 

gravidez durante a fase de Curso de Formação, considerando as exigências físicas 

desse curso. O tempo limite de serviço ativo para a carreira militar da mulher policial 

também, ainda, é um objeto ausente nas normas que regem a carreira, sendo-lhe 
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hoje ainda aplicado, como requisito de tempo mínimo para a Transferência para a 

Reserva Remunerada trinta anos de serviço, em igual condição aos policiais 

masculinos. 

Assim, não obstante os avanços percebidos na história da inclusão das 

mulheres policiais no contexto do campo de estudo específico desta pesquisa, a 

ressalva de tais omissões, a guisa de conclusão, pode se constituir em indicativos 

velados da negação à presença feminina. 

Contudo, considera-se que o principal obstáculo à alavancagem definitiva da 

participação feminina na Polícia Militar seja representado pela limitação de mulheres 

a 5% (cinco por cento) do efetivo total da corporação. Essa limitação legal impõe 

uma alta restrição de vagas destinadas às mulheres nos concursos da Polícia Militar.  

Para ilustrar, registra-se que alguns concursos realizados pela corporação 

Paraibana, enquanto disponibilizavam 950 vagas para homens, somente cinquenta 

eram acessíveis às mulheres. Essa diferença gritante reflete não só na invisibilidade 

feminina, como também reprime de forma incisiva o anseio de muitas jovens que 

vislumbram o acesso à carreira policial militar. Resulta ainda dessa limitação legal 

que a concorrência de vagas femininas registrada nos concursos tem se mostrado 

cinco vezes maior que a masculina.  

 

4.10 Conclusões parciais  
 

Conforme demonstram as narrativas aqui expressas, nota-se que a 

consolidação das leis autorizando o ingresso de mulheres nas forças militares não 

representa necessariamente uma política afirmativa de democratização de tais 

espaços para as mulheres. O desenvolvimento dessa trajetória revestiu-se e ainda 

se reveste de uma série de conflitos, preconceitos e discriminações, os quais, ainda 

que de forma insidiosa e velada, se colocam como desafios à afirmação das 

mulheres neste espaço.  

A vivência pessoal da passagem pela fase da instalação da Companhia 

Feminina e, depois, da outorga às mulheres policiais militares, recém- incluídas, do 

policiamento de trânsito na capital, permite afirmar que a exemplo do que aconteceu 

a nível nacional, conforme observado pelas autoras Soares e Musumeci (2005), 

também a corporação policial militar paraibana não detinha um claro projeto de 
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emprego para o efetivo feminino na instituição ao abrir seus quadros à participação 

de mulheres. 

Por outro lado, a herança cultural de um ideal de feminilidade, 

historicamente associado à sensibilidade, intuição e delicadeza, fundamentou não só 

a criação da instituição feminina em termos legais, como também demarcou 

fronteiras distinguindo o campo simbólico pertencente ao masculino e ao feminino, 

pela via da distinção organizacional entre a Polícia Feminina e a Polícia Militar.  

Todavia, como ainda não havia pleno consenso quanto à aplicabilidade do 

emprego feminino no ofício policial militar, a trajetória histórica da participação das 

mulheres foi tornando cada vez mais fluida a fronteira entre as duas organizações, 

até a total extinção da Unidade especificamente feminina na Paraíba, tornando-se 

depois uma tendência Nacional. Até esta fase, evidencia-se um período de 

adaptação em que todas foram “testadas”, senão para obtermos o grau de 

credenciamento necessário ao exercício da função policial, antes, para tornarmo-nos 

aptas à convivência social masculina no ambiente do trabalho.  

Esse credenciamento, ainda que de forma desarticulada e assistemática, 

somente parece ter se configurado a partir da experiência compartilhada entre 

homens e mulheres no policiamento ostensivo de trânsito, pois que essa passagem 

consignou um importante avanço na trajetória das mulheres policiais paraibanas, 

tendo ocorrido nesse período a distribuição de muitas militares pelas diversas 

Unidades de policiamento da capital como se já estivessem aptas à convivência 

diária com os agentes masculinos. 

Cabe ainda um registro particular quanto à experiência paraibana. Ao 

contrário do que aconteceu na maioria dos Estados brasileiros, a inclusão feminina, 

apesar de atender à previsão legal da criação da Companhia Feminina, ela ocorreu 

num único quadro, não distinguindo masculino e feminino. Com isso, as policiais 

militares paraibanas mantiveram assegurada sua promoção hierárquica na carreira 

policial militar.  

De outro modo, a segregação das mulheres em um quadro específico sob a 

alegação de “policiamento especializado” representou em muitos Estados brasileiros 

uma séria limitação à sua ascensão profissional, exigindo ampla mobilização e 

engajamento social e político das mulheres policiais, com o fim de unificar os 

quadros para garantir suas promoções aos postos hierárquicas a postos superiores.  
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Assim, a experiência da história de vida conforme aqui narrada, é útil no 

sentido de confirmar que as teorias sobre a incorporação e a presença de mulheres 

na corporação policial militar paraibana encontram respaldo na realidade empírica 

dos sujeitos. Serve também para ilustrar que este campo ainda é deveras carente de 

estudos na perspectiva analítica das questões de gênero, na medida em que o 

marco legal da incorporação feminina está longe de representar sua efetiva 

assimilação ao contexto corporativo. 

Cabe o destaque de que, embora nos países desenvolvidos a abordagem 

relacionada ao gênero venha a algum tempo integrando a pauta de várias áreas do 

conhecimento científico, no Brasil, essa compreensão ainda é muito recente. 

(CALAZANS, 2003) 

Paradoxalmente, o foco principal que une as diversas correntes feministas 

nos anos de 1970 é justamente a luta contra a ditadura militar, entretanto, até fins 

dos anos de 1990, os estudos feministas ignoraram a inserção de mulheres nas 

instituições militares como objeto de estudo acadêmico e como objeto de luta 

reivindicatória de direitos. 

Nesse sentido, a narrativa aqui ilustrada pode concorrer para oferecer 

interpretações viáveis para eventuais lacunas teóricas na análise dos dados 

encontrados pela pesquisa documental e empírica. Diante dos desafios relatados ao 

longo deste capítulo, resta saber, depois de decorridas mais de duas décadas da 

inserção feminina nos quadros policiais da corporação paraibana, como vem se 

dando a formação dos soldados, na perspectiva das relações de gênero. 

Embora reconhecendo que nos limites desta pesquisa a ênfase sobre o 

currículo na sua expressão formal, restrinja a perspectiva adequada à plena 

compreensão das diversas e complexas variáveis que se imbricam na construção 

dos gêneros masculino e feminino ante o contexto da formação policial, considera-se 

que ela pode representar um referencial para análises futuras que possam integrar 

as demais intervenções curriculares no processo de formação, abrangendo as 

vertentes do currículo oculto ou mesmo do currículo em ação. 

Por ora, considerando que a revisão da literatura constante no capítulo da 

fundamentação teórica, indica que os saberes valorizados na expressão formal do 

currículo, assim como sua seleção e organização, representam manifestações 

simbólicas da ideologia dominante, entende-se que a pesquisa documental farte 

subsídios para a análise pretendida. 
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Para tanto, algumas questões se colocam para serem respondidas. Quais 

documentos orientam a temática inclusiva de gênero na política curricular do Curso 

de Formação de Soldados da Paraíba? Em que medida essas orientações são 

assimiladas pela versão oficial do currículo aplicado ao curso aqui em estudo? 

Responder a estas questões é a proposta do capítulo seguinte diante da 

apresentação dos resultados encontrados na pesquisa documental. 
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5  AS CONCEPÇÕES DE GÊNERO QUE ASSINALAM O CURRÍCULO 

FORMAL NA PMPB: RESULTADOS DA PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Este capítulo se apresenta com o intuito de responder às indagações 

referentes à pesquisa documental acerca das prescrições normativas do currículo do 

Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Paraíba (Curso Técnico em 

Polícia Preventiva), desenvolvido pelo CFAP (Centro de Formação de Praças) 

localizado no Centro de Educação da Polícia Militar da Paraíba, em João Pessoa-

PB, durante o período de 19 de setembro de 2011 e 26 de julho de 2012.  

No percurso dessa construção, emergiram muitos aprendizados que esta 

dissertação oferece a oportunidade de sistematizar e aprofundar. Em fontes físicas 

e/ou digitais, a coleta documental a princípio, visou o estudo para a realização de 

palestras, encontros e reuniões no âmbito corporativo, objetivando, principalmente, 

estimular a reflexão sobre a variável sexo e a questão de gênero nesse espaço, com 

vistas a visibilizar a presença feminina que ainda é omitida no ambiente policial 

militar. 

O levantamento documental foi então atualizado visando especificamente 

focalizar a política curricular, a fim de identificar a inserção da temática de gênero, 

no contexto mencionado, conforme será apresentado ao longo deste capítulo. 

Considerando a ausência de pesquisas relacionadas aos aspectos sociais e 

educacionais da construção das identidades de gênero no contexto específico do 

currículo aplicado à formação policial militar da Paraíba, este estudo se coloca como 

exploratório e descritivo, com foco na análise das relações de gênero. Portanto, 

visando contribuir para a avaliação curricular no interesse da promoção da equidade 

de gênero, elegem-se como principais categorias de análise, além de gênero, o 

currículo, a cultura organizacional e o habitus.  

No levantamento empreendido, também não foram encontrados estudos 

relacionados à trajetória histórica das concepções pedagógicas que fundamentaram 

os currículos do curso de formação de soldados ao longo dos anos no contexto 

específico da Paraíba e, como não sendo este, o objeto específico deste estudo, 

considera-se que a inserção de mulheres coincide com o período de 

redemocratização do país, quando, a partir dos anos 80 difunde-se, de modo geral 

nas polícias brasileiras, a concepção da "polícia cidadã" para os órgãos de formação 
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policial, lançando-se para eles a tarefa de desestabilizar a política pedagógica 

repressiva em nome da pauta ideológica da cidadania.  

Para viabilizar a análise das categorias pretendidas, a pesquisa mesclou o 

método qualitativo e quantitativo utilizando fontes documentais e empíricas, 

enquanto complementares para atender à natureza do objeto de estudo. Desse 

modo, os caminhos metodológicos trilhados buscaram investigar como o currículo 

inclui as questões de gênero e, ainda, como os/as alunos/as identificam e excluem 

as concepções de gênero com as competências profissionais prescritas no currículo 

formal do curso estudado. 

Assim, a natureza essencialmente empírica do objeto de estudo e, ainda a 

identificação da pesquisadora com a problemática estudada situam este trabalho 

como pesquisa social, conforme o referencial metodológico apontado por Minayo 

(1999). 

Os resultados da pesquisa documental são apresentados neste capítulo 

evidenciando as confluências observadas entre a Matriz Curricular Nacional (MCN), 

enquanto documento orientador da política de formação para a Segurança Pública, e 

o currículo do Curso de Formação de Soldados desenvolvido no ambiente do CFAP 

(Centro de Formação de Praças) da Policia Militar da Paraíba, enquanto campo de 

estudo. 

A história da Formação profissional da Polícia Militar da Paraíba, segundo 

Lima (2000), denota o esforço empreendido para acompanhar a evolução social, 

política e econômica do Estado. Assim, “os critérios de nomeações e promoções de 

Oficiais e Praças historicamente adotados pela Corporação guardam estreita relação 

com o Ensino e a Instrução” (p. 71).  

Conforme esse autor, o primeiro órgão de ensino da Polícia Militar da 

Paraíba, inicialmente chamado de Centro de Instrução, recebeu mais tarde, a 

designação de Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). Em 

virtude do crescente aumento de efetivo, no ano de 1988, esse órgão foi transferido 

para as instalações atuais, passando a funcionar no prédio que hoje se constitui no 

complexo do Centro de Educação, inaugurado em 18 de abril de 1990. A partir 

dessa mudança, ampliou-se o leque de formação profissional integrando-se além 

dos Cursos de Formação de Praças (Soldados, Cabos e Sargentos) também os 

Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais. 



88 

 

No contexto desse período, a nível nacional, emerge um novo esforço 

ideológico na construção do papel das polícias militares na perspectiva democrática 

da cidadania, deslocando-a de órgão de defesa do Estado para órgão de defesa do 

Cidadão, em tese, mais identificada com a diversidade social, o respeito ao indivíduo 

e a coletividade em todos os seus segmentos. O incremento das disciplinas 

relacionadas aos Direitos Humanos e à diversidade social representa melhorias na 

qualificação ideológica e profissional dos sujeitos, tornando mais eficiente o uso do 

aparelho policial nessa pauta.  

A promulgação da Constituição democrática de 1988 garante maior 

materialidade a essa nova função social. Potencializam-se, nesse período, as 

pressões sociais demandando profundas reformas nas bases curriculares das 

escolas de formação dos profissionais militares, objetivando equalizar os cursos de 

formação. Muniz (2001, p. 184) destaca inclusive que, a partir dessa época, “os 

assuntos policiais, passaram a receber um tratamento próprio, dissociado das 

questões mais amplas da segurança nacional”.  

Nesse contexto então, os cursos de formação assumiram posição de 

destaque, impondo reformulações curriculares alinhadas com os novos paradigmas 

centrados nos interesses da cidadania e não mais no uso indiscriminado da força 

bruta. Com isso, no ano de 2000 o Ministério da Justiça através da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP) formulou as Bases Curriculares para a 

Formação dos Profissionais da Área de Segurança do Cidadão como medida de 

planejamento curricular central pautado no princípio de equidade no processo de 

formação e na unidade de pensamento e ações adequadas às necessidades sociais. 

Todavia, conforme assinala Muniz (2001, p. 184) como uma tendência 

nacional, “as transformações ocorridas no mundo das leis não se traduziram 

automaticamente em mudanças nas realidades do mundo policial”, e assim, na 

Paraíba, a ênfase curricular ainda manteve a tradição no militarismo com valorização 

das disciplinas relacionadas à formação dos saberes associados à defesa territorial 

e à preparação física. Nem mesmo a presença de mulheres nos quadros militares 

refletiu mudanças no contexto da formação durante a década de 90.  

Já sob a vigência das orientações das Bases Curriculares expedidas pela 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) durante o ano de 2000, a 

Polícia Militar da Paraíba formulou, em 2002, um novo documento curricular para o 

Curso de Formação de Soldados, privilegiando-se nele a disciplina denominada de 
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“Policiamento Feminino”, destinada a instrumentalizar os saberes relacionados ao 

atendimento específico das ocorrências assistenciais envolvendo mulheres, 

crianças, adolescentes e idosos. Esta disciplina, destinada unicamente às mulheres 

em formação, asseverava a caracterização dos papéis de gênero feminino 

assumidos pela instituição como uma modalidade de Policiamento Especializado, 

expressando no contexto curricular as fronteiras do espaço e do trânsito 

correspondente às mulheres na corporação policial militar, mas também dos papéis 

de gênero a serem profissionalmente assumidos por homens e mulheres. 

Nota-se daí que a inserção feminina também na Polícia Militar da Paraíba 

esteve igualmente marcada pelo “movimento de polícia de aproximação e 

especialização, no atendimento a jovens, crianças, idosos e revistas femininas”, 

conforme descreve Calazans (2005, p.12). O desenho curricular da disciplina 

Policiamento Feminino assinala claramente que a construção dos papéis 

profissionais de gênero masculino e feminino no contexto corporativo, associa-se à 

construção cultural e social dos atributos vinculados aos aspectos biológicos do 

sexo, colocando-os na oposição dicotômica e binária, conforme a descrição de 

Carvalho (2004/2009). Neles, a demarcação dos habitus de gênero idealizado para 

as mulheres correspondem a um ideal de feminilidade assumido pelo contexto 

cultural da instituição com base nos papéis históricos das atividades destinadas às 

mulheres. A função de cuidadora se destaca enquanto correspondente às 

características de sua suposta “natureza”, associada à sensibilidade, intuição e 

delicadeza.  

Tomando a interpretação de Carvalho (1990) é possível aludir que a 

representação simbólica do gênero feminino apropriada pela instituição paraibana 

em conferir este tratamento às mulheres, assume certo grau de paternalismo no 

sentido de mantê-las fora das atividades consideradas de maior risco, a proteção do 

dominante sobre o dominado, do mais forte sobre o mais frágil.  

Do ponto de vista da cultura organizacional, o “conjunto de representações 

imaginárias sociais” (FREITAS, 2000) se reflete na construção curricular da 

formação de alunos e alunas, prescrevendo neles/nelas a ordem institucional. O 

critério de seleção e organização dos saberes valorizados pelo currículo atendeu ali, 

ao propósito da reprodução da lógica androcêntrica dominante, conferindo 

significados e interpretações que se tornaram fonte de identidade para a construção 

dos habitus de gênero de homens e mulheres policiais. 
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Posteriormente, para consolidar definitivamente o modelo curricular 

orientado pelas Bases Curriculares, alinhando a formação policial à perspectiva da 

polícia cidadã, como uma iniciativa do Governo Federal através da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública vinculada ao Ministério da Justiça, identifica-se no 

ano de 2003 a formulação da Matriz Curricular Nacional (MCN) para a Formação dos 

profissionais de Segurança Pública. Dentre as finalidades destacadas por esse 

documento, assinala-se: 
A Matriz Curricular Nacional impulsionará por meio de processos 
educacionais, a implantação das Academias Integradas em cada 
Estado, contemplando a necessidade de transformação do saber-
fazer e fazer-saber e do saber-fazer da Segurança Pública a partir 
das demandas da sociedade e d@s profissionais da área policial. É 
importante destacar que na essência da Matriz Curricular Nacional 
está o diálogo permanente com as diversas realidades inerentes à 
área de Segurança Pública em cada Unidade Federativa, 
considerando as especificidades regionais. (BRASIL, MJ, 2003, p. 3) 

 
Ainda com relação aos objetivos pretendidos pela Matriz Curricular Nacional, 

o texto introdutório desse documento descreve que: 
A Matriz Curricular apresentada, de abrangência nacional, visa criar 
condições para que nos diversos contextos formativos sejam 
debatidos e implementados mecanismos que garantam a tod@s 
profissionais discutir formas de garantir o acesso desses 
profissionais ao conjunto de conhecimentos acumulados socialmente 
e reconhecidos como necessários ao desempenho da função policial. 
O policial deve ter o direito, a possibilidade e a responsabilidade de 
aprender. 
Se há diferenças sociais e culturais marcantes que determinem 
diferentes necessidades de aprendizagem há também o que é 
comum a todos: o que um policial de qualquer lugar do Brasil deva 
ter o direito e a possibilidade de aprender. (BRASIL, MJ/SENASP, 
2003, p. 7-8) 

 
Assim, amplamente debatidos no contexto dos órgãos da Segurança Pública 

e do Ministério da Justiça, a Matriz Curricular Nacional estabelece os seguintes 

Eixos Articuladores para a Formação Profissional: O sujeito e as interações no 

contexto da Segurança Pública; Sociedade, Poder, Estado e Espaço Público e 

Segurança Pública; Ética, Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública; 

Diversidade, Conflitos e Segurança Pública. 

Situada no centro desses eixos, estão as Áreas Temáticas estabelecidas 

naquele documento, as quais são assim definidas: Sistemas, Instituições e Gestão 

Integrada em Segurança Pública; Violência, Crime e Controle Social; Cultura e 

Conhecimentos Jurídicos; Modalidades de Gestão de Conflitos e Eventos Críticos; 
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Valorização Profissional e Saúde do Trabalhador; Comunicação, Informação e 

Tecnologias em Segurança Pública; Cotidiano e Prática Policial Reflexiva; Funções, 

Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública. 

No tocante à questão de gênero, a MCN (p.14) estabelece alguns objetivos 

gerais tomados por seu texto como sendo essenciais à Formação em Segurança 

Pública. Nesse sentido, propõe aos participantes da formação do profissional de 

Segurança Pública o desafio do combate à discriminação de toda ordem, propondo 

que os sujeitos sejam capazes de: 
conhecer e valorizar a diversidade que caracteriza a sociedade 
brasileira posicionando-se contra qualquer discriminação baseada 
em diferenças culturais, classe social, crenças, gênero, orientação 
sexual, etnia e outras características individuais e sociais; (grifo meu)  
(BRASIL, MJ/SENASP, 2003) 

 

Destaca-se que o texto do documento em questão insere a abordagem de 

gênero, especificamente, no Eixo articulador referente à Diversidade, Conflitos e 

Segurança: 
Este eixo deve permitir a reflexão permanente sobre as intervenções 
dos órgãos de Segurança Pública frente às realidades que envolvem 
questões de diferença sócio cultural, gênero, orientação sexual, 
etnia, geração, comportamentos estigmatizados e, especialmente, 
daquelas que se tornam geradoras de conflitos marcados por 
intolerância e discriminação. (BRASIL, MJ/SENASP, 2003, p. 20) 
(grifo meu)  
 

No contexto dessa proposta, a abordagem de gênero insere-se então na 

pauta da área temática referente à Violência, Crime e Controle Social, incluindo-se 

nela a abordagem da violência contra grupos vulneráveis, articulando as questões 

relacionadas à mulher, violência doméstica e exploração sexual e comercial. 

Assim, ao longo de todo o texto daquele documento são encontradas, as 

duas menções de gênero conforme aqui transcritas. Todavia, na perspectiva 

adotada pela MCN, fica nítida a orientação da transversalidade dessa temática na 

mediação interdisciplinar das abordagens ali recomendadas. Resta saber em que 

medida essas orientações se incorporam às articulações desenvolvidas por meio do 

processo pedagógico. 

No contexto da Paraíba, a pesquisa documental empreendida identificou a 

Portaria nº 50, expedida pela Diretoria de Ensino da corporação em 14 de setembro 

de 2005, a aprovação de atualização curricular do curso em estudo, que, a partir 

daquela data, passou a denominar-se de Curso Técnico de Polícia Preventiva.  
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A descrição curricular formalizada pelo supramencionado documento, 

tomando a referência das orientações constantes na MCN, estabelece, o sistema de 

avaliação do curso e um repertório ampliado de estratégias, procedimentos, técnicas 

e instrumentos com vistas ao permanente monitoramento da qualidade e da eficácia 

das práticas formativas e da avaliação da aprendizagem.  

Quanto aos objetivos, a descrição curricular formalizada anota o seguinte: 
Estimular o espírito de corpo, o amor à carreira e a profissionalização 
dos integrantes da Corporação, transmitindo-lhes os conhecimentos 
técnicos peculiares às atividades policiais militares; 
Moldar e aprimorar o caráter e o físico do profissional, capacitando-o 
a tê-los como instrumentos para o exercício de suas funções; 
Familiarizar os integrantes da Corporação com os princípios de 
liderança compartilhada; 
Fortalecer as convicções democráticas e a crença na Lei, na Justiça 
e na Ordem, a dedicação ao cumprimento do dever, o senso de 
responsabilidade e o interesse pela comunidade; 
Conscientizar, cultivar e aperfeiçoar a doutrina institucional; 
Desenvolver a capacidade de relacionamento com indivíduos e 
grupos sociais. (PMPB, 2005, p.4) 
 

O perfil profissiográfico dos sujeitos discentes é definido na atualização 

curricular trazida pela Portaria 050/2005, a partir de áreas de atividades que 

integram o aspecto técnico profissional e as competências pessoais. No primeiro, 

são estabelecidos oito diferentes campos, sendo eles: A- Realizar Policiamento 

Ostensivo Preventivo Fardado; B- Atender Ocorrências; C- Solucionar Ocorrências; 

D – Executar Atividades Operacionais; E – Reestabelecer a Ordem Pública; F – 

Controlar Distúrbios Civis; G – Garantir Cumprimento de Mandado Judicial e H – 

Executar Policiamento Reservado. Com relação às competências pessoais, o 

documento elenca um rol de vinte habilidades desejadas. 

Registra-se que as competências pessoais e habilidades técnicas descritas 

nessas respectivas áreas serviram de base para a elaboração do questionário 

aplicado à pesquisa empírica na coleta dos materiais subjetivos que serão 

analisados doravante. Do rol ali constante, foram selecionadas aquelas mais 

cotidianas no serviço policial para serem listadas no questionário constante no 

Apêndice B deste trabalho. 

Observa-se que a atualização curricular vigente no curso aqui estudado 

segue as orientações da Matriz Curricular Nacional (MCN) e adota sua orientação 

pedagógica quanto aos objetivos educacionais e ao sistema de avaliação. O 

documento também integra, parcialmente, os componentes curriculares aos eixos 
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articuladores e às áreas temáticas propostas pela MCN, direcionando-se, desse 

modo, para a instrumentalização dos saberes voltados ao desenvolvimento de 

competências e habilidades relacionadas à apreensão técnica do saber, articulando 

assim teoria e prática e assumindo ainda a perspectiva interdisciplinar. 

Entretanto, ficou evidente que, ao longo de suas 98 páginas, apesar do 

currículo do curso estudado em seu aspecto formal, coadunar-se com a MCN, 

representando importantes avanços pedagógicos, do ponto de vista da inclusão da 

diversidade caracterizada como um dos eixos temáticos do documento Nacional, ele 

é ainda omissivo e excludente.  

Conforme antes descrito, no texto da MCN a abordagem de gênero situa-se, 

especificamente no Eixo articulador referente à Diversidade, Conflitos e Segurança 

articulando o tratamento das questões relacionadas a diferenças sócio cultural, 

orientação sexual, etnia, geradoras de conflitos marcados por intolerância e 

discriminação. Exatamente neste eixo, o currículo formal do curso estudado, 

desconsidera quase completamente a inclusão da diversidade humana, conferindo 

especial atenção aos saberes instrumentais no sentido do desenvolvimento das 

competências direcionadas para o preparo técnico-jurídico diante das condutas 

delitivas. Mostra-se assim oportuna a constatação de Muniz (2001) ao sublinhar que 

“o esforço de se tentar ultrapassar as sentidas limitações da doutrina militar aplicada 

à polícia ou do chamado "Militarismo", conduziram as PMs a uma outra “armadilha 

doutrinária” que ela denomina de "bacharelismo", enquanto correspondente “ao 

apego acrítico à perspectiva criminal do direito.” (p.186) 

Observa-se ainda que ao longo de todo o documento, não há nenhuma 

menção à palavra “diversidade” no sentido humano, pois o único registro encontrado 

refere-se à “biodiversidade”, no contexto da disciplina Meio ambiente e Segurança 

Pública. 

As palavras “gênero” e “mulher” aparecem num contexto irrelevante aos 

interesses desta pesquisa, conforme será detalhado mais à frente. O termo 

“discriminação” é identificado no item 6.2 do programa da disciplina Cidadania e 

Direitos Humanos (p. 16), dentre a pauta de conteúdos designados no documento 

como “Outras questões”, onde se acostam, especificamente, os conteúdos relativos 

à liberdade de expressão, discriminação, direitos sociais (habitação), direitos da 

mulher e “minorias”, cuja designação, serviu para incluir todos os demais aspectos 

da diversidade humana orientados pelo texto da MCN. 
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Nota-se que o propósito dessa inclusão no texto da Matriz Curricular 

Nacional visa instrumentar os saberes para desenvolver competências técnicas 

profissionais para habilitar os sujeitos submetidos ao processo de formação para 

Segurança Pública no sentido de lidarem com a pluralidade de gêneros e a 

diversidade humana, assim como toda a ordem de comportamentos estigmatizados 

geradores de conflitos marcados por intolerância e discriminação. Entretanto, no 

contexto do currículo local, essa orientação está bastante relegada, uma vez que a 

ênfase dos saberes ali privilegiados se direciona mais para o tratamento reativo dos 

conflitos diante das condutas infratoras.  

Na perspectiva de Muniz, essa excessiva racionalidade jurídica, além de não 

“recobrir o conteúdo interdisciplinar necessário ao profissional de polícia ostensiva”, 

é também incapaz de recobrir os fluxos e as descontinuidades da vida cotidiana, 

enquanto ambiente onde a polícia ostensiva atua. A autora destaca ainda que essa 

formação policial “parece ter contribuído para o reforço de uma visão criminalizante 

da ordem pública, extremamente danosa aos serviços ostensivos de polícia.” (2001, 

p.188) 

Percebe-se assim que a seleção criteriosa do conhecimento a ser validado 

no currículo formal, em detrimento de outros, confirmam o entendimento trazido por 

Silva (1997/2000) na perspectiva de que “o currículo reflete as relações de poder” 

constituindo-se num importante dispositivo estratégico para “naturalizar” oficialmente 

as condutas consideradas legítimas num determinado contexto cultural. Com isso, 

as diferenças ganham reforço transformando-se em desigualdades e o currículo é 

um meio de intervenção pedagógica pelo qual essas “desigualdades se acentuam e 

se reproduzem, contrariando assim os princípios democráticos que devem lhe 

caracterizar”, conforme afirma Apple (1997, p. 76). 

Ademais, a exclusão formal dos saberes relacionados a temática da 

diversidade humana, reflete no contexto formal do currículo, a dificuldade 

institucional em lidar com ela, ilustrando assim a descrição de Silva (1997, p. 29).  

Esta expressa omissão no texto formal do currículo, portanto, torna-se 

representativa para sinalizar a exclusão da lógica das diferenças, considerando que 

ele “constitui identidades individuais e sociais que ajudam a reproduzir relações de 

poder hegemônicas com base na dominação.” (Silva, 1997, p.94). 

Nestes termos, as pistas indicam que ele reforça a crença na existência de 

um único habitus identificado, unicamente, com os valores atribuídos às 
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masculinidades, os quais passam a servir para identificar todos/as os/as aqueles/as 

submetidos/as ao Curso de Formação em estudo, (re-) produzindo significados 

sociais conformados e reforçados pela política cultural da instituição policial militar. 

Ainda a propósito desta análise, verificou-se que o termo “gênero” está 

ausente do texto curricular, tendo apenas uma ocorrência nas referências 

bibliográficas da disciplina Administração de Conflitos Interpessoais referindo-se, 

especificamente, ao livro intitulado “Polícia e Gênero e distúrbios civis: controle e 

uso da força pela polícia” da autoria do Coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira. 

(PARAÍBA, 2005 p. 56) 

Quanto a referências à palavra “mulher”, verificou-se sua ocorrência no 

contexto dos respectivos programas das disciplinas Cidadania e Direitos Humanos 

(p.16), Delinquência e Fatores Criminógenos (p. 72) e ainda Prática Policial 

Reflexiva (p. 85). No primeiro caso, aparecia em referência aos direitos da mulher, 

no segundo, à designação da responsabilidade penal que cabe às mulheres 

infratoras e, no terceiro, na abordagem heurística do conteúdo denominado de “E 

agora, José”, destinado ao estudo do comportamento esperado dos sujeitos policiais 

que presenciem manifestações violentas contra homicida de familiar (esposa e 

sogra). A palavra “feminino” também foi pesquisada, mas não registrou nenhuma 

ocorrência. 

As evidências dessa investigação documental sinalizam que prevalece em 

todo o documento a homogeneização do habitus policial com base nas 

masculinidades, notada, além das omissões antes relatadas, também na linguagem 

sexista que considera unicamente o gênero masculino, conforme ilustra a leitura do 

segundo objetivo expresso naquele documento: “Moldar e aprimorar o caráter e o 

físico do profissional, capacitando-o a tê-los como instrumentos para o exercício de 

suas funções” (PARAÍBA, 2005, p.4)  

Nota-se no trecho acima transcrito, que o texto silencia explicitamente a 

consideração do gênero feminino, sendo esta omissão uma constatação identificada 

ao longo de todo o documento. Desconsidera assim, por completo, que o Curso a 

que o documento se refere funciona em regime misto com a presença de homens e 

mulheres.  

Nessa perspectiva, os argumentos teóricos apresentados por Schactae 

(2011), Soares & Musumeci (2005) e Calazans (2003/2004/2005), sustentam a 

interpretação desta análise na perspectiva de que os indicativos aqui apontados 
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fundamentam os argumentos essencialistas que norteiam a construção da 

identidade militar, vinculada à masculinidade tornando-a, portanto, excludente das 

mulheres, com base na crença da natureza masculina como única fonte 

identificadora do ethos militar. 

Igualmente, a visão excludente de gênero reforça os significados simbólicos 

no terreno da cultura, incluindo processos de dominação centrados, dentre outras 

coisas, no gênero e na sexualidade, estruturando nesse campo, a formação tanto do 

habitus policial militar, como também do habitus de gênero conforme referido por 

Silva (2000).  

Esta análise, com aporte no referencial trazido por Silva (2000, p. 94) 

entende que o currículo, ao buscar integrar as conexões entre conhecimento, 

identidade de gênero e poder, passa também a ser percebido como “um artefato de 

gênero que ao mesmo tempo, corporifica e produz relações de gênero” e, portanto, 

reflete a “epistemologia dominante” e nestes termos, segundo esse autor, “o 

currículo é claramente masculino”. 

Assim, apesar do caráter inovador da atualização curricular, e da 

significativa ampliação dos repertórios da formação voltados para a Segurança 

Pública, registra-se a omissão candente na questão específica da diversidade 

humana e, dentro dela, também das relações de gênero. Embora, parcialmente, 

alinhado à perspectiva da segurança voltada para a cidadania e para a segurança 

da sociedade, a utilização da linguagem sexista privilegiando, exclusivamente, a 

referência masculina, igualmente, sugere que o currículo do Curso de Formação de 

Soldados (2011-2012) ainda tende a reproduzir os habitus de gênero, identificados, 

unicamente, com os atributos associados às masculinidades, tendendo assim a 

acentuar as desigualdades de gênero.  

Todavia, considerando-se que a inclusão das mulheres nas forças policiais 

militares já ultrapassa mais de duas décadas, essa omissão chama atenção. Ao se 

identificar no currículo um potencial instrumento político e um dispositivo estratégico 

colocado a serviço da pedagogização da cultura organizacional, mas também um 

“artefato de gênero” que forja as identidades e subjetividades dos sujeitos 

submetidos a ele, cabe indagar se, diante dos indicativos apontados pela análise 

documental, sua intervenção influencia nas representações e (auto)-representações 

de gênero homem e mulher assumidas pelos alunos e alunas submetidos à sua 

intervenção.  
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Na mesma linha, cabe indagar se o currículo reproduz relações desiguais de 

gênero, entendidas como relações de poder com base na dominação masculina 

(BOURDIEU, 2002), tendendo, nessa medida, a avaliar positivamente as funções 

institucionalmente destinadas ao homem, em detrimento daquelas destinadas às 

mulheres.  

A partir dessas considerações, resta saber de que modo os achados trazidos 

pela pesquisa documental se refletem nas subjetividades dos homens e das 

mulheres policias em formação no curso estudado, a partir da vivência concreta das 

relações sociais e das intervenções pedagógicas do currículo. Mais especificamente, 

busca-se responder, portanto, às seguintes questões:  

- Como os alunos e alunas submetidos/as a este currículo (auto) 

reconhecem as concepções de gênero masculino e feminino subjetivadas em 

relação às competências e habilidades profissionais desenvolvidas pela proposta 

curricular? 

-  Do ponto de vista de gênero (masculino e feminino), como eles e elas se 

(auto) identificam no exercício das funções inerentes ao exercício profissional?  

As respostas a essas questões requisitam os contributos dos homens e das 

mulheres que se encontram aprendendo a ser soldados, o que foi feito através do 

questionário, cujos resultados são analisados a seguir.  
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6 REPRESENTAÇÕES E AUTO-REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO DOS/DAS 

SOLDADOS EM FORMAÇÃO: RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa empírica. Para a coleta 

dos materiais subjetivos, optou-se pelo uso do questionário acostado ao Apêndice B 

deste trabalho, o qual foi aplicado a uma amostra de alunas e alunos do curso. Com 

isto, pretendeu-se investigar como estes/as identificam e/ou exlcuem as percepções 

e representações de gênero (masculino e feminino) com as competências técnicas 

profissionais e pessoais almejadas pelo currículo do curso em estudo.  

É importante antes destacar que, estar diretamente inserida na problemática 

aqui em estudo, ao mesmo tempo em que se constitui num desafio permanente ao 

espírito crítico e ao distanciamento necessário, também motiva e impulsiona o 

interesse pessoal de re-descobrir trajetórias, variáveis e circunstâncias que motivam 

e influenciam o ingresso de mulheres no espaço das instituições militares brasileiras.  

Assim, considerando que o universo dos sujeitos totaliza 231 alunos/as, 

sendo 43 mulheres (18,6%) e 188 homens (81,4%), foram convidados a compor a 

pesquisa cinquenta sujeitos desse universo, sendo quinze mulheres e 35 homens, 

correspondendo a uma amostra aproximada de 34,88% de mulheres e 18,61% dos 

homens. Intencionalmente, diante da expressiva inferioridade numérica de alunas, 

incluiu-se um percentual maior desse grupo, a fim de garantir a visibilidade de suas 

percepções ante a significativa maioria de sujeitos masculinos.  

Desse modo, os caminhos metodológicos trilhados na pesquisa empírica 

buscaram investigar como os sujeitos alunos e alunas do Curso de Formação de 

Soldados identificam (e/ou excluem) as representações de gênero masculino e 

feminino com as competências prescritas no currículo formal do curso estudado, a 

nível profissional e pessoal. 

Para tanto, inicia-se com uma aproximação sobre alguns detalhes de 

funcionamento do curso estudado com o objetivo de ampliar a compreensão da sua 

realidade contextual. Organizado em sete turmas mistas de homens e mulheres, 

sendo seis com turmas de 30 (trinta) sujeitos e, apenas uma delas, denominada de 

7º Pelotão, composta por 64 (sessenta e quatro) alunos e alunas ingressos/as por 

via judicial, dentre estes, um grupo de oito mulheres.  

Destaca-se que, do grupo de 43 alunas, três delas já ingressaram no curso 

na condição de grávidas e uma engravidou durante o período letivo. Na data em que 
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foi aplicado o questionário, dia 14 de junho de 2012, três alunas se encontravam 

ainda em gozo da licença maternidade e, uma das respondentes estava grávida. 

Esses episódios têm sido bastante recorrentes nos últimos Cursos de Soldados que 

contam com a presença de mulheres. 

Com base na minha experiência na formação de policiais militares no 

ambiente do Centro de Formação de Praças da Polícia Militar da Paraíba, datada, 

especificamente, nos anos de 1990 a 1994, o curso a que esses sujeitos se 

submetem requer intensa movimentação e, consequentemente, grandes exigências 

a nível físico. Assim, a gravidez acarreta limitações ao desempenho discente e à 

própria qualidade da formação. 

Ocorre que, no contexto organizacional, ainda não há dispositivos legais que 

regulem e doutrinem as medidas administrativas a serem adotadas nesses casos, 

ficando assim a critério do julgamento e decisão dos gestores, Comandantes tanto 

do Centro de Educação, quanto da própria Polícia Militar deliberar sobre tal 

circunstância. 

Observa-se ainda que, via de regra, a licença maternidade nos casos da 

incidência do parto durante o período de curso, dura, entre 40 e 45 dias somente. O 

mais preocupante é que, ainda considerando, que esta política não parta 

diretamente da instituição, ela acontece com sua anuência. Conforme informações 

levantadas junto ao órgão de Ensino, mais precisamente, no Centro de Formação de 

Praças (CFAP), a instituição de Ensino Policial confere às alunas em estado de 

gestação, o mesmo tratamento das Universidades (Lei Nº. 6.202/75 de 17.04.75).  

Contudo, são situações diversas. A redução da Licença Maternidade no 

caso de vínculo profissional contraria, explicitamente, os direitos constitucionais. 

Mesmo que as próprias alunas resistam a cumprir o prazo regulamentar da licença 

maternidade para não adiarem a formatura profissional para a turma seguinte, a 

regulação desta questão é de competência organizacional como medida protetiva 

não só da própria polícia e da organização de Ensino, mas principalmente da mulher 

e da própria criança. 

Outro aspecto importante observado no campo, diz respeito à higiene íntima. 

Considerando que o desenvolvimento das atividades pedagógicas inclui, além das 

aulas teóricas e práticas, uma intensa rotina de atividades físicas. Entretanto, é 

observável que a higiene íntima das alunas fica relegada, o que pode repercutir na 

tese apontada por Rodrigues de que o ingresso feminino no serviço policial 
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negligencia determinados aspectos da mulher, pois que elas “sofrem 

comprometimentos da saúde física e mental, especialmente, no tocante às questões 

da saúde especificamente feminina”. (2010, p.8). A consideração desse aspecto 

levando em conta o fator da gravidez configura um risco ainda mais eminente à 

saúde tanto da mãe quanto da criança no período gestacional. 

Ademais, levando em conta que o prazo regulamentar da Licença 

Maternidade, é uma iniciativa das próprias alunas sem nenhuma recusa isto serve 

ao pretexto referido por Bourdieu na perspectiva de que os dominados contribuem 

para sua própria dominação aceitando tacitamente os limites impostos, conforme 

ilustrado neste trecho:  

Lembrar os traços que a dominação imprime perduravelmente nos 
corpos e os efeitos que ela exerce através deles não significa dar 
armas a essa maneira, particularmente viciosa, de ratificar a 
dominação e que consistem em atribuir às mulheres a 
responsabilidade de sua própria opressão, sugerindo, como já se fez 
algumas vezes, que elas escolhem adotar práticas submissas [...]. 
Pelo contrário, é preciso assinalar não só que as tendências à 
“submissão”, dadas por vezes como pretexto para “culpar a vítima” 
são resultantes das estruturas objetivas, como também que essas 
estruturas só devem sua eficácia aos mecanismos que elas 
desencadeiam e que contribuem para sua reprodução. O poder 
simbólico não pode se exercer sem a colaboração dos que lhe são 
subordinados e que só se subordinam a ele porque o constroem 
como poder. (BOURDIEU, 2002, p. 26) 

Cabendo à instituição o papel de regular em dispositivos legais os temas 

específicos inerentes à presença feminina na organização, incluindo-se nestes, os 

casos da incidência de gravidez durante o período de formação, ao se omitir em 

fazê-lo, a organização policial implicitamente e sem registros formais, transfere para 

as mulheres ingressas a responsabilidade sobre sua própria conduta. Esta reversão, 

entretanto, não se dá de forma neutra, conforme ilustra essa passagem da obra de 

Bourdieu, ela vem imersa em julgamentos morais que assumem caráter de uma 

“culpabilidade”, centralizando a “conduta inadequada” no eixo do “problema” que a 

gravidez acarreta durante o curso de formação. 

Ademais, a dispensa desse tratamento às mulheres representa um 

importante indicativo da resistência à presença feminina na instituição, sendo 

também um reflexo da dificuldade institucional em lidar com a diversidade, dentre 

elas, a de gênero, conforme já sinalizava a omissão desta temática na construção 

curricular do curso apontada nos resultados da pesquisa documental.  
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É ainda presumível que esta constatação, reflita um reforço pedagógico 

necessário às relações de poder enquanto elemento estruturante da cultura 

organizacional (FREITAS, 2000). Também não é demais considerar que esta 

postura omissiva possa representar o ideal institucional para o gênero feminino. 

Submetendo-as ao rigor de um código moral simbólico com base nos princípios 

governados pela tradição machista, conforme assinala Schactae (2011), infligi-se ao 

ideal da feminilidade casta. 

Embora tais evidências estejam situadas no contexto dos conteúdos 

implícitos no currículo do Curso de Formação e, por isso, não se configurem objeto 

específico deste estudo, elas não poderiam passar despercebidas de registros sob o 

foco analítico das relações de gênero, enquanto manifesto da resistência à presença 

feminina por meio de diferentes dispositivos e estratégias institucionais. Ademais, 

essa omissão, também se constitui num mecanismo pedagógico voltado para 

construir concepções de gênero “adequadas ao ofício policial”, pela ótica da rejeição 

às diferenças com a exclusão das feminilidades, cuja maior expressão simbólica se 

manifesta pela maternidade.  

A esta postura omissiva da organização policial, subjazem as relações de 

poder revestidas de importantes elementos subjetivos que, absorvidos, transformam 

a realidade, a estrutura objetiva dos sujeitos, recebendo reforço permanente pelo 

processo de socialização. Em Silva (2000), aporta-se a sugestão teórica de que o 

capital simbólico encontra, no ambiente pedagógico do currículo, um importante 

meio para prescrever as relações de poder na desigualdade de gêneros, sobretudo, 

pela via da tradição cultural da instituição policial estudada.  

Retornando então ao interesse específico deste trabalho, trataremos da 

descrição dos resultados encontrados na análise do questionário aplicado aos/às 

discentes do curso, conforme apresentado doravante. Relembra-se que no intuito de 

colaborar com os achados da pesquisa empírica, na perspectiva analítica das 

relações de gênero, se toma como categorias de análise a noção de gênero, 

currículo, habitus militar e cultura organizacional conforme descritos no lastro teórico 

apresentado no capítulo três. Para tanto, a apresentação dos materiais coletados a 

partir do questionário aplicado aos sujeitos pesquisados, requer que antes, sejam 

tecidas algumas considerações preliminares acerca da elaboração desse 

instrumento em função dos objetivos da pesquisa. 
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Conforme já antes esclarecido, o perfil profissiográfico dos sujeitos discentes 

é definido no currículo formal a partir das áreas de atividades anteriormente 

relacionadas no capítulo referente à análise documental. Essas áreas integram 

aspectos técnico-profissionais e competências pessoais a serem desenvolvidas 

nos/nas educandos/as submetidos/as ao referido período de formação. Assim, 

adotando o critério das situações mais corriqueiras na atividade policial, de cada 

uma delas foram selecionadas algumas competências técnico-profissionais dentre 

aquelas listadas, procedendo-se do mesmo modo no que atine às competências 

pessoais contempladas no instrumento de coleta constante no Apêndice B deste 

trabalho. 

Nesse sentido, o questionário foi estruturado em três diferentes blocos. O 

primeiro, denominado de identificação, buscou investigar aspectos relacionados ao 

perfil dos sujeitos homens e mulheres enquanto recém-ingressos/as na carreira 

policial militar a partir de seis quesitos objetivos referindo-se a idade, sexo, estado 

civil, grau de escolaridade, principais motivações para o ingresso na PM e tipo de 

moradia. 

No segundo bloco, os quesitos, também objetivos, listaram um rol de 44 

(quarenta e quatro) competências e habilidades, selecionadas dentre aquelas 

prescritas no currículo do curso, utilizando-se como critério para seleção, o potencial 

de sua associação a atributos de masculinidade ou feminilidade. A partir daí, pediu-

se aos/às respondentes que associassem cada uma delas à mulher, ao homem ou a 

ambos requisitando-se que ao final do bloco, eles/elas justificassem a maior 

predominância das respostas assinaladas.  

Obedecendo ao mesmo critério do anterior, o terceiro bloco, igualmente, 

listou um rol de quinze competências, desta vez referindo-se às habilidades 

pessoais, pedindo-se também que elas fossem associadas à mulher, ao homem ou 

a ambos conforme julgassem mais pertinentes. Pediu-se ainda que fosse justificada 

a predominância das respostas marcadas mediante a associação de gênero. 

Assim, a análise da pesquisa empírica conforme apresentado doravante, 

pretendeu responder ao objetivo de pesquisa no sentido específico de investigar as 

representações de gênero, de masculino e feminino, associadas às competências 

requeridas ao ofício policial conforme respondido pelos/as alunos/as do Curso 

estudado. Como eles e elas se identificam e/ou se excluem no papel de gênero das 

atividades profissionais? Os achados trazidos pela pesquisa documental se refletem 
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nas subjetividades dos homens e das mulheres policias em formação no curso 

estudado a partir das intervenções pedagógicas do currículo? As questões 

representadas no questionário da coleta de dados, conforme consta no Apêndice B, 

foram respondidas conforme a seguir apresentado. 

 

6.1 . O perfil dos alunos e alunas do CFSd/2012 

 

Considerando que a amostragem dos sujeitos pesquisados corresponde a 

35 homens e 15 mulheres, as respostas assinaladas pelos sujeitos no primeiro bloco 

de questões visou investigar alguns aspectos do perfil profissiográfico dos sujeitos 

ingressos no curso estudado, cujos resultados estão demonstrados na Tabela 1 

adiante apresentada. 

 

TABELA 01 – IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS – CFSD/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Dois homens e três mulheres assinalaram mais de uma alternativa. 
 

 

VARIÁVEIS HOMEM MULHER TOTAL 
Faixa etária 
18 a 23 3 2 5 
24 a 28 14 10 24 
29 a 31 15 3 18 
acima de 32 3 - 3 
Estado civil 
Solteiro/a 19 11 30 
Casado/a 14 3 17 
Divorciado/a 1 - 1 
Outros 2 1 3 
Escolaridade 
Média 21 4 25 
Superior incompleta 10 7 17 
Superior completa 4 4 8 
Pós-graduação - - - 
Motivação de ingresso na PM* 
Influências familiares  6 5 11 
Independência financeira 18 8 26 
Vocação 12 5 17 
Outros 1 - 1 
Moradia 
Própria 18 5 23 
Alugada 4 3 7 
De parentes 13 6 19 
Outra - 1 1 
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Conforme os dados constantes na Tabela 1 observa-se que a variável 

referente à faixa etária anota que os homens que ingressam no curso são mais 

velhos do que as mulheres, pois que, dois terços das mulheres concentram-se na 

faixa dos 24 a 28 anos de idade, enquanto no caso dos homens, pouco mais da 

metade (18 de 35 sujeitos), tem idade igual ou superior a 29 anos. Nota-se ainda 

que o grupo de homens registra a incidência de três sujeitos na faixa etária acima 

dos 32 anos, não havendo registro nessa faixa etária entre as mulheres. Com base 

nesses dados, constata-se que as mulheres tendem a ingressar mais jovens que os 

homens na carreira policial militar.  

Com relação ao estado civil, observa-se que os/as solteiros representam a 

maioria entre homens (19 de 35) e mulheres (11 de 15), contudo, observa-se que 

entre os homens, há também uma significativa representação de casados (14 de 

35). Esses dados sugerem que embora homens e mulheres ingressem solteiros na 

corporação policial militar, a frequência dos casados é mais recorrente entre os 

homens do que entre mulheres.  

No que diz respeito à escolaridade, os dados constantes na Tabela 1 

reafirmam a constatação da Pesquisa realizada pela CESec8. Os resultados indicam 

que na realidade da Paraíba, as mulheres apresentam um nível de escolaridade 

superior aos homens no momento do seu ingresso na carreira policial militar. No 

caso dos homens, o nível de escolaridade mais frequente é o ensino médio (21 de 

35), enquanto um terço apresenta nível superior incompleto. Entre as mulheres 

pesquisadas, onze de quinze referem ter nível superior, sendo, incompleto (sete 

casos) e completo (quatro casos). O nível superior de ensino completo encontra 

igual registro de homens e mulheres, contudo, em termos representativos face à 

amostra de homens e mulheres, ele é mais recorrente no grupo feminino. 

Quanto à principal motivação para o ingresso na carreira policial militar, 

questão que permitiu assinalar múltiplas alternativas, a independência financeira 

representou o motivo mais recorrente entre os homens (dezoito menções) e também 

entre as mulheres (oito menções), atingindo pouco mais de metade das respostas 

assinaladas por ambos os grupos de sexo. Depois dele, o registro da vocação 

aparece como a segunda escolha também para ambos (doze menções pelos 
                                            
8 Pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, vinculado à Universidade 
Cândido Mendes, em parceria com a Universidade de Brasília e a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul com apoio da Fundação Ford, cujo relatório  foi publicado no Boletim Segurança e 
Cidadania do CESEC Ano 2, número 04, abril de 2004. 
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homens e cinco pelas mulheres). A opção de referência/influências familiares foi 

igualmente assinalada pelas mulheres em conjunto à referência de independência 

financeira, pois que três delas assinalaram os dois motivos.  

Quanto à situação de moradia, os dados apontam que a maioria dos homens 

registra moradia própria (dezoito menções), seguida de morada com parentes (treze 

menções). No caso das mulheres, seis moram com parentes, cinco têm moradia 

própria e, três referem morar de aluguel.  

 

6.2    Análise das (auto) representações de gênero nas competências técnico-

profissionais 

 

Conforme já esclarecido, o segundo bloco do questionário listou 44 

(quarenta e quatro) competências solicitando que elas fossem associadas à mulher, 

ao homem ou a ambos, evocando ainda que se apresentasse uma justificativa para 

a predominância das respostas assinaladas. Ante o extenso número de questões, 

visando facilitar a apresentação dos dados, optou-se por segmentar este bloco em 

três partes: quesitos de 1 a 15, 16 a 31 e 32 a 44, apresentados nas tabelas 2, 3 e 4, 

respectivamente. Nessas tabelas, a legenda H equivale à associação com homens; 

M à associação com mulheres; e A à associação a ambos, homens e mulheres; a 

alternativa NA indica que a competência não foi associada a nenhum dos gêneros. 

As respostas são apresentadas e analisadas por sexo a seguir, realçando-se 

a resposta predominante para cada uma das competências listadas, tanto no caso 

dos homens, quanto no caso das mulheres. 
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TABELA 02 – ASSOCIAÇÕES DE GÊNERO REFERIDAS PELOS SUJEITOS 
HOMENS E MULHERES QUANTO ÀS COMPETÊNCIAS TÉCNICO-
PROFISSIONAIS (QUESITOS 1 A 15) 
 

(H) Homem (M) Mulher (A) Ambos (NA) Não Assinalou 
 

6.2.1 As representações e atribuições de gênero associadas às 
competências técnico profissionais (Tabela 2 - Questões de 1 a 15) 
 
a) Representações de gênero assinaladas pelas mulheres 

 
 

Conforme os resultados anotados pelas mulheres nas questões 1 a 16 

apresentados na Tabela 2, registra-se que à exceção da competência listada no 

quesito 12, referente ao serviço de guarda em sentinela que foi, predominantemente, 

associada ao homem, todas as demais foram, majoritariamente, relacionadas a 

ambos os sexos. Deduz-se desse indicativo preliminar que as mulheres têm uma 

ATRIBUIÇÕES DE GÊNERO 
COMPETÊNCIA TÉCNICO PROFISSIONAL 

MULHERES HOMENS 
NA 

M H A M H A 
1. Realiza policiamento ostensivo fardado  - 3 12 - 20 15 - 
2. Conduz viaturas terrestres (carros, motocicletas, 

bicicletas)  - 4 11 - 26 9 - 

3. Relaciona-se com a comunidade nas atividades de 
patrulhamento 5 - 10 6 7 22 - 

4. Averigua situações suspeitas em pessoas, veículos 
e/ou edificações - 3 12 - 23 11 1 

5. Fiscaliza condutor, veículos e cargas - 1 14 2 16 17 - 
6. Executa ronda escolar 1 - 14 17 4 14 - 
7. Sinaliza acidentes em rodovias estaduais e vias 

urbanas - 2 13 - 10 25 - 

8. Executa patrulhamento intensificado em áreas com 
alto índice de criminalidade - 5 10 - 28 7 - 

9. Vistoria e fiscaliza áreas e licenças de preservação 
ambiental 1 - 14 2 5 28 - 

10. Combate o tráfico de animais silvestres, em 
madeireiras e de produtos pesqueiros - - 15 - 8 27 - 

11. Ministra palestras relacionadas à educação para o 
trânsito, ao combate às drogas e à preservação do 
meio ambiente 

6 - 9 18 - 17 - 

12. Realiza serviço de guarda em sentinela - 9 6 1 28 6 - 
13. Negocia ocorrências envolvendo reféns ou suicidas - 3 12 1 25 9 - 
14. Administra conflitos com o fim de restabelecer a boa 

convivência entre as partes 6 - 09 17 7 11 - 

15. Preserva local de crime 4 - 11 4 18 13 - 
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concepção mais inclusiva quanto à sua inserção no exercício da atividade 

profissional policial.  

Por outro lado, a restrição por elas apontada quanto à atividade de guarda 

em sentinela (quesito 12 - Tabela 2) pode ser analisada a partir de alguns fatores 

relacionados à cultura policial militar. Tendo em vista que essa função é exercida no 

âmbito interno dos quartéis com uma jornada de 24 horas de serviço, é considerada 

como uma atividade cansativa e monótona, e, talvez por isso, considerada de “baixo 

status” na corporação policial estudada. Além disso, até pouco tempo, a designação 

para esse tipo de serviço representou, em certas ocasiões, um mecanismo adotado 

por alguns gestores para punir pequenas infrações disciplinares. 

Todavia, um indicativo importante das concepções de gênero das mulheres 

investigadas no que diz respeito ao seu posicionamento nas atividades do ofício 

policial, está sinalizado nas respostas aos quesitos 3, 11 e 14, correspondendo, 

respectivamente, ao relacionamento com a comunidade nas atividades de 

patrulhamento, realização de palestras educativas para o trânsito, combate às 

drogas e preservação do meio ambiente e, a administração de conflitos. Neles, 

embora se mantenha a predominância da associação a ambos os sexos, 

aproximadamente, um terço das mulheres respondentes associaram essa atividade, 

exclusivamente, à imagem feminina.  

Considerando que essas funções dizem respeito ao trato com a 

comunidade, na função da conciliação e da intervenção via diálogo, na visão 

estereotipada das relações de gênero elas estariam mais diretamente relacionadas 

às características social e, culturalmente, atribuídas ao gênero feminino, conforme 

ilustra o referencial teórico de Carvalho (2004), o habitus feminino. A (auto) 

identificação desse grupo mediante a reprodução dos papéis historicamente 

destinados às mulheres é bem ilustrada por Bourdieu: 
A diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino 
e o corpo feminino, e, especificamente, a diferença anatômica entre 
os órgãos sexuais, pode ser vista como justificativa natural da 
diferença socialmente construída entre os gêneros e, principalmente, 
da divisão social do trabalho. (2002, p. 10) 

Igualmente, a análise das indicações quanto aos dados registrados nos 

quesitos referidos, acostam-se ao entendimento da literatura pesquisada sobre a 

temática específica de gênero na Polícia Militar, refletidas pela concepção de Soares 

e Musumeci (2005). O reconhecimento de tais habilidades “naturais” nas mulheres, 
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as quais ensejaram sua inserção original na corporação policial por corresponderem 

às condições potenciais para difundir nas polícias o modelo adequado ao período 

pós-ditadura, adequado ao sentido de “humanização” e da melhoria na imagem da 

corporação policial (2005); Reporta também o “movimento de aproximação” no 

entendimento Calazans (2005, p.13) e à perspectiva de Shactae (2011, p. 247), 

segundo a qual, os “argumentos de uma essência feminina” fundamentam o ideal de 

policial feminina. Todas essas autoras referem que a ideia estereotipada de 

gênero/feminilidade, marcou não só o ingresso da mulher na PM, como também 

serve para inscrevê-las na ordem masculina como tradição cultural das Polícias 

Militares. Por outro lado, o dilema identitário a que se submetem as mulheres ante o 

capital cultural simbólico da instituição policial também parece estar refletido nesses 

dados, mas por ora, continuemos a leitura. 

No quesito 8 (Tabela 2) encontra-se mais um indício que reforça a sugestão 

registrada acima. Observa-se nele que nenhuma das respondentes associou a 

atividade de patrulhamento intensificado em áreas com alto índice de criminalidade 

diretamente à mulher; em contrapartida, um terço delas fez essa associação à 

imagem masculina. Na medida em que esta atividade corresponde a atributos mais 

relacionados à coragem, à força e à virilidade, na representação de gênero 

assumida por este grupo, elas estariam mais associadas à visão cosmológica do 

homem. Em Calazans (2005, p.16) encontra-se a explicação para esses dados, uma 

vez que, conforme esta autora, a introdução das mulheres na atividade policial 

trouxe para a instituição a “lógica da diferença”, “colocando possibilidades de pensar 

o risco do ofício de polícia”.  

A análise deste dado pode também presumir, com base no aporte teórico 

anotado por Carvalho (1990), a influência da ótica paternalista que, segundo ela, a 

instituição se apropria para representar simbolicamente a proteção às mulheres 

consideradas mais “frágeis”. A contribuição de Le Breton também é igualmente 

válida para subsidiar esse posicionamento das mulheres na resposta a esse quesito. 

Conforme ele: 
a mulher encontra-se frequentemente em posição subalterna ou 
assistida enquanto que o homem, de altura mais elevada, a ampara 
numa atitude de proteção que engloba tanto a esfera profissional 
quanto a familiar e amorosa. (2007, p. 67 e 68) 
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Ainda quanto aos dados da Tabela 2, no quesito dois, é possível notar-se 

uma certa demarcação de papéis sociais correspondentes a homens e mulheres no 

ambiente policial militar. Observa-se que nenhuma das respondentes associou a 

condução de viaturas terrestres de forma exclusiva à imagem feminina, entretanto, 

quatro delas fizeram a associação dessa atividade, exclusivamente, à imagem 

masculina. A análise dos indícios apontados nesta questão pode sugerir a 

reprodução das contraposições históricas de tarefas com base nas distinções de 

sexo, conforme assevera Bourdieu “opondo o lugar da assembléia ou de mercado 

reservado aos homens, e a casa, reservada às mulheres” (2002, p. 9).  

Com base nesses dados, é possível supor-se que apesar das mulheres 

demonstrarem certo avanço em relação à superação das dicotomias e 

desigualdades de gênero, isso ainda não está completamente superado entre elas. 

Por outro lado, a assinalação expressiva das mulheres identificando ambos os sexos 

como competentes para o exercício das atividades descritas no primeiro grupo de 

questões, pode também expressar a natureza contestada do currículo (SILVA, 

2000), registrando a disputa simbólica pelas representações de gênero masculino e 

feminino no campo cultural da organização militar.  

 

b) As representações de gênero assinaladas pelos homens  

 
A análise das percepções dos homens que responderam ao questionário, no 

que diz respeito ao primeiro bloco de questões (1 a 15) apresentadas na Tabela 2, 

revela apenas cinco questões (3, 5, 7, 9 e 10) com associações majoritárias a 

ambos os sexos, correspondentes, respectivamente, a relaciona-se com a 

comunidade nas atividades de patrulhamento; fiscaliza condutor, veículos e cargas; 

sinaliza acidentes em rodovias estaduais e vias urbanas; vistoria e fiscaliza áreas e 

licenças de preservação ambiental e; combate o tráfico de animais silvestres, em 

madeireiras e de produtos pesqueiros. 

A associação das tarefas e competências, atribuídas pelos homens 

exclusivamente às mulheres, é significativa no caso das questões 6, 11 e 14, as 

quais foram marcadas por cerca de metade dos sujeitos homens. Tais questões 

correspondem, respectivamente, a execução de ronda escolar; ministra palestras 

relacionadas à educação para o trânsito, ao combate às drogas e à preservação do 

meio ambiente; e administra conflitos com o fim de restabelecer a boa convivência 
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entre as partes. Note-se que nestes quesitos, a maioria dos sujeitos do grupo de 

homens, compartilha da mesma visão assinalada pela terça parte das mulheres, 

refletindo a reprodução da histórica divisão sexual de tarefas. Atribuindo às mulheres 

as funções relacionadas às características de conciliação, diálogo, educação e trato 

com crianças, eles também demarcam os papéis femininos com base nos aspectos 

biológicos do sexo sob o governo da dominação masculina.  

Contudo, mais da metade dos sujeitos apontaram a associação exclusiva 

aos homens no caso das tarefas registradas nos quesitos 1, 2, 4, 8, 12, 13 e 15. 

Neles, se evidencia a (auto)-identificação masculina no tocante às competências de: 

realizar policiamento ostensivo fardado; conduzir viaturas terrestres (carros, 

motocicletas, bicicletas), averiguar situações suspeitas em pessoas, veículos e/ou 

edificações; executar patrulhamento intensificado em áreas com alto índice de 

criminalidade; realizar serviço de guarda em sentinela; negociar ocorrências 

envolvendo reféns ou suicidas; preservar local de crime. Os homens, portanto, se 

julgam mais aptos e hábeis para conduzir viaturas e negociar; com maior autoridade 

e coragem para realizar policiamento ostensivo e patrulhamento em áreas 

perigosas; mais resistentes para realizar o serviço de guarda em sentinela; e mais 

inteligentes para averiguar situações suspeitas e preservar local de crime. 

Corresponde a análise dos quesitos acima referidos a confirmação dos 

pressupostos teóricos trazidos por Schactae (2011), Calazans (2003; 2004); Soares 

& Musumeci (2005) quanto à identificação do militar com as concepções de gênero 

social e culturalmente, exclusivamente, associadas à masculinidade viril, forte e 

corajosa que respalda o uso indiscriminado da força na ação policial, a autoridade 

suprema e inquestionável. Nas questões antes referidas, registra-se visivelmente a 

propriedade exclusiva dos homens nessas funções pela ótica paternalista na 

proteção excludente daqueles/as considerados/as mais frágeis. 

Ainda que se observe no grupo de homens uma grande incidência de 

respostas na associação das competências a ambos os sexos, é visível que este 

grupo reivindica para si a identificação exclusiva com as atividades ali descritas. Há, 

portanto, uma clara hierarquia de gênero nas relações profissionais, cuja lógica, 

desqualifica as mulheres para o exercício de algumas funções caracterizadoras do 

habitus militar conforme ilustra Calazans ao descrever que nas polícias: 
[...] a perspectiva da diferença é tratada como uma divisão que 
não apenas diferencia, mas subordina e desiguala a mulher em 
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relação ao homem, concebendo-a como um ponto negativo, 
alguém que não serve para, que é reconhecida pelo que não 
possui, portanto como entidade de falta.  (2004, p.18) 
 

O pressuposto da cultura organizacional, enquanto instrumento de poder, 

conforme trazido por (FREITAS, 2000, p. 97), ratifica e consagra na dinâmica 

coletiva promovendo a consagração e o reforço da (auto) identificação dos homens 

em tais atividades. Os dados então sugerem que as representações de gênero 

masculino e feminino assinaladas pelo grupo traduzam um reflexo do “conjunto de 

representações imaginárias sociais” colocadas a serviço de manter sua identidade e 

unidade com os valores universalmente consagrados no espaço militar, tornando a 

organização fonte de identidade e de (auto) reconhecimento.  
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Tabela 3 – ASSOCIAÇÕES DE GÊNERO REFERIDAS PELOS SUJEITOS 
HOMENS E MULHERES QUANTO ÀS COMPETÊNCIAS TÉCNICO-
PROFISSIONAIS (QUESITOS 16 A 31) 
 

ATRIBUIÇÕES DE GÊNERO 
COMPETÊNCIA TÉCNICO PROFISSIONAL 

MULHERES HOMENS 
NA 

M H A M H A 
16. Conduz infrator ou criminoso à autoridade 

competente - 1 14 - 26 9 - 
17. Realiza buscas e revistas rotineiras em 

estabelecimentos prisionais - 2 13 - 27 8 - 
18. Realiza busca pessoal e em veículos suspeitos - - 15 - 15 20 - 
19. Combate o tráfico de entorpecentes - 1 14 - 17 18 - 
20. Municia e desmunicia armas - - 15 - 18 17 - 
21. Realiza revista de locais e pessoas em áreas de 

grandes eventos - - 15 - 9 26 - 
22. Escolta de dignatários autoridades - 3 12 - 25 10 - 
23. Realiza prisão de infrator em flagrante delito - 1 14 - 23 11 1 
24. Melhor responde ao atendimento de ocorrências 

envolvendo mulheres, crianças e/ou idosos 10 1 4 21 2 12 - 
25. Melhor atua no reestabelecimento da ordem em 

instituições prisionais - 5 10 - 28 7 - 
26. Atua em ocorrências de seqüestro 1 3 11 - 27 8 - 
27. Atua no resgate de reféns 2 4 9 - 26 9 - 
28. Atua no impedimento de invasão a praças 

desportivas - 4 11 - 17 18 - 
29. Atua no isolamento de torcidas em competições 

desportivas - 5 10 - 27 8 - 
30. Apoia ocorrências de grande vulto - 4 11 - 21 14 - 
31. Realiza atividades administrativas internas aos 

quartéis 5 - 10 17 - 18 - 
(H) Homem (M) Mulher (A) Ambos (NA) Não Assinalou 

 
6.2.2 As representações e atribuições de gênero associadas às 

competências técnico profissionais (Tabela 3 -Questões de 16 a 31) 
 

a)         Representações de gênero assinaladas pelas mulheres  
 

No grupo de questões de 16 a 31, apresentadas na tabela 3, embora os 

resultados das respostas assinaladas pelo grupo de mulheres tenham sido análogos 

ao grupo anterior quanto à forte predominância das associações das atividades 

descritas a ambos os sexos, surgem novos elementos para explorar as 

subjetividades de gênero das jovens mulheres policiais em formação. 

Destaca-se, inicialmente, a única exceção assinalada no quesito 24, o qual 

corresponde à percepção de quem melhor responde ao atendimento de ocorrências 
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envolvendo mulheres, crianças e/ou idosos. Nota-se ali que dois terços das 

mulheres pesquisadas associaram esse papel, exclusivamente, à mulher, enquanto, 

quatro relacionaram essa atividade a ambos os sexos e apenas uma marcou a 

correspondência masculina. Caracterizada como do tipo assistencial, este quesito se 

identifica com a crença imaginária nos atributos da “natureza” feminina, conforme 

descritas por Carvalho (2009) e Schactae (2011) e assim, justifica-se que elas 

tenham lhe associado às características da sensibilidade, delicadeza e intuição, 

inscritas nas feminilidades. 

Percebe-se daí que as mulheres subjetivam uma noção específica do seu 

pertencimento, determinando para si próprias o lugar e o espaço que lhes cabe não 

só na sociedade, mas também no campo profissional da atividade policial militar, 

conforme registra o referencial de Calazans (2004; 2005) e também de Soares & 

Musumeci (2005). Corresponde a ideia de uma categoria “fixa” e biologizante, sob a 

qual se inscreveu o ingresso de mulheres na polícia, desde a sua origem que, 

segundo Schactae (2011), serviu também para demarcar a cisão original da criação 

da instituição da Polícia Feminina inserida na Polícia Militar. 

Ainda quanto aos dados registrados na Tabela 3, é interessante notar as 

atribuições de gênero masculino assinaladas pelas mulheres nos quesitos 25, 26, 

27, 28, 29 e 30 equivalentes, respectivamente, a quem melhor atua no 

reestabelecimento da ordem em instituições prisionais, em ocorrências de 

sequestro, no resgate de reféns, no impedimento de invasão a praças desportivas, 

no isolamento de torcidas em competições desportivas e apoio em ocorrências de 

grande vulto. No caso dos quesitos 25 (reestabelecer a ordem em instituições 

prisionais) e 29 (isolamento de torcidas em competições desportivas) um terço das 

mulheres relacionaram essas atividades, exclusivamente, aos homens. Apenas uma 

e duas respondentes, respectivamente, assinalam explicitamente as mulheres como 

mais competentes para atuarem em ocorrências de sequestro e no resgate de 

reféns. 

É notável que os dados acima referidos possam sugerir a apropriação que 

as mulheres subjetivam do habitus masculino, o que, novamente coloca a noção de 

gênero na perspectiva do sistema binário de disposições dicotômicas e excludentes 

entre si, conforme referido por Carvalho (2004). Eles também ilustram a teoria de 

Bourdieu na inscrição da histórica divisão sexual de tarefas: 
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A divisão sexual está inscrita, por um lado, na divisão das atividades 
produtivas a que nós associamos a ideia de trabalho, assim como, 
mais amplamente, na divisão do trabalho de manutenção do capital 
social e do capital simbólico, que atribui aos homens o monopólio de 
todas as atividades oficiais [...]. (BOURDIEU, 2002, p. 30) 

 
A perspectiva de Bourdieu (2002) e Carvalho (2004; 2009) estão 

asseveradas na assinalação dos quesitos 27, 28 e 30, onde registra-se quatro 

menções das mulheres atribuindo as competências ali descritas, exclusivamente, ao 

homem. 

Todavia, esses dados também podem ser lidos pela via de uma possível 

lacuna curricular quanto às reais necessidades das mulheres requerendo uma 

melhor formação profissional quanto ao domínio das competências requeridas pelo 

currículo formal. Em quaisquer dos casos, é perceptível que as relações de poder 

referidas por Michael Apple (1997) estão transversalizadas nesta análise.  

Ainda quanto aos dados da Tabela 3, também o quesito 31 referente à 

realização de atividades administrativas internas aos quartéis, igualmente assinala 

uma representação significativa de correspondência exclusiva ao gênero feminino, 

segundo um terço das mulheres pesquisadas. Nota-se ali que a noção estereotipada 

de gênero tende a prescrever códigos simbólicos distintos para homens e mulheres 

inscritos/as na lógica cultural hegemônica associada às masculinidades. Por outro 

lado, à luz do referencial teórico de Le Breton (2007), os dados também aludem uma 

postura protecionista, entendendo que as mulheres assumem posição subalterna 

coincidindo com as descrições de Calazans (2003; 2004). 

Não obstante, é mais uma vez visível a reivindicação das mulheres pela 

disputa da valoração dos significados simbólicos nesse grupo de questões, uma vez 

que, à exceção do quesito 24 constante na Tabela 3, todos os demais, novamente 

foram assinalados por elas como correspondentes a ambos os sexos. Tomando o 

referencial de Silva (1997; 2000), quanto à “natureza contestada do currículo” e 

também de Freitas (2000) para entender que no terreno da cultura organizacional 

ocorre a disputa por significados de pertencimento, parece ficar cada vez mais 

evidente que as mulheres, embora ainda estejam em desvantagem numérica e 

simbólica, elas não têm se dado por rogadas na reivindicação de seu 

reconhecimento.  

Ressalta-se porém que mesmo condicionadas à subordinação na hierarquia 

de gênero, à expressiva minoria e à invisibilidade e ausência de reconhecimento 
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social, de fato, as mulheres têm, efetivamente, exercido variadas funções policiais. 

Isto, talvez lhes motive à requerer que sejam reconhecidas nesses papéis.  

Essa interpretação, ganha reforço no último grupo de questões, de 32 a 44, 

apresentadas na tabela 4, conforme será apresentado doravante. Ali, grosso modo, 

novamente a recorrência da eleição de ambos os sexos surge como opção 

majoritária na escolha das mulheres na atribuição de competências para realizar as 

atividades descritas.  

 

b) Representações de gênero assinaladas pelos homens  
 
 

Quanto ao segundo bloco de questões (quesitos 16 a 31, apresentados na 

tabela 3), as representações de gênero dos sujeitos homens também não diferem 

muito do quadro anterior. Predomina a auto identificação masculina com a maior 

parte das tarefas descritas (quesitos 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29 e 30).  Já a 

atribuição de tarefas a ambos os sexos recebeu igual correspondência em relação 

ao bloco anterior, conforme a assinalação dos quesitos 18, 19, 21, 28 e 31. 

Segundo os sujeitos do sexo masculino pesquisados, as tarefas atribuídas a 

ambos os sexos são: realizar busca pessoal e em veículos suspeitos; combate ao 

tráfico de entorpecentes; realizar revista de locais e pessoas em áreas de grandes 

eventos; atuar no impedimento de invasão a praças desportivas; e realizar 

atividades administrativas internas aos quartéis.  

Já as tarefas – visivelmente mais perigosas ou mais importantes – 

atribuídas, exclusivamente, aos homens também pela maioria dos sujeitos são: 

conduzir infrator ou criminoso à autoridade competente; realizar buscas e revistas 

rotineiras em estabelecimentos prisionais; municia e desmunicia armas; escolta de 

dignatários autoridades; realizar prisão de infrator em flagrante delito; melhor 

atuação no reestabelecimento da ordem em instituições prisionais; atuar em 

ocorrências de sequestro; atuar no resgate de reféns; atuar no isolamento de 

torcidas em competições desportivas; apoiar ocorrências de grande vulto.  

A análise dos dados assinalados pelos homens neste grupo de questões 

remete ao entendimento de que a lógica cultural da hegemonia masculina, pré-

inscreve as subjetivações apropriadas pelo habitus masculino na identificação do 

habitus militar (SCHACTAE, 2011). Sinaliza, ainda, que a ótica paternalista 

referendada, dentre outras autoras, por CARVALHO (1990) e TAKASHASHI (2002), 
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a qual integra a ordem instituída na organização policial de forma a contribuir não só 

com a preservação do “código cultural” (FREITAS, 2000), mas também reproduzindo 

os modelos hegemônicos da “dominação simbólica”. (BOURDIEU, 2002) 

Por outro lado, de acordo com as atribuições de 21 dos 35 soldados do sexo 

masculino em formação, as mulheres são, supostamente, mais competentes para 

realizar a tarefa de atendimento de ocorrências envolvendo mulheres, crianças e/ou 

idosos (quesito 24), sugerindo a associação do gênero feminino com o cuidado das 

pessoas mais vulneráveis. É interessante notar que, neste quesito, as assinalações 

predominantes para os homens e mulheres refletem a identificação exclusiva do 

gênero feminino com esta atividade, o que sugere que tanto os homens quanto as 

mulheres, reproduzem a noção de gênero associada aos aspectos biológicos do 

sexo como definidores dos papéis correspondentes a homens e mulheres. 

(CARVALHO et ali, 2009) 

O quesito 31, referente à realização de atividades internas aos quartéis, 

protegidas de perigos, obteve 18 atribuições a ambos os sexos e 17, exclusivamente 

às mulheres, sendo a única que não registrou nenhuma incidência na associação 

exclusiva masculina, o que reflete uma clara rejeição deste grupo a essa atividade, 

uma vez que, no contexto cultural do ambiente policial militar pesquisado, ela é 

considerada “menos importante” do que as atividades externas tidas como próprias 

do ofício policial com alcance da visibilidade social e institucional. 
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TABELA 4 – ASSOCIAÇÕES DE GÊNERO REFERIDAS PELOS SUJEITOS 
HOMENS E MULHERES QUANTO ÀS COMPETÊNCIAS TÉCNICO-
PROFISSIONAIS (QUESITOS 32 A 44) 

 

ATRIBUIÇÕES DE GÊNERO 
COMPETÊNCIA TÉCNICO PROFISSIONAL 

MULHERES HOMENS 
NA 

M H A M H A 
32. Realiza varredura em presídios - 7 8 - 32 3 - 
33. Escolta árbitros, torcedores e equipes desportivas - 4 11 - 25 10 - 
34. Realiza resgate de pessoas perdidas em áreas de 
difícil acesso (ex: matas) - 2 13 - 25 10 - 
35. Embrenha-se em matas em perseguição e busca 
de infratores - 3 12 - 23 12 - 
36. Melhor atua em operações de reintegração de 
posse 1 4 10 - 28 7 - 
37. Realiza buscas e apreensões em cumprimento a 
mandado judicial 1 1 13 - 16 19 - 

38. Dá cumprimento a mandados de prisão pessoal - - 15 - 16 18 1 
39. Melhor atua na escolta em situação transferência 
de detentos - 5 10 - 26 9 - 

40. Melhor protege testemunhas 1 2 12 1 19 14 1 
41. Acompanha averiguações de maus tratos ou 
abusos a crianças, adolescentes e idosos 8 - 7 19 - 16 - 
42. Acompanha oficiais de justiça em entregas de 
intimação judicial 1 2 12 1 14 20 - 
43. Infiltra-se em meio a grupos criminosos para 
levantamento de informações criminais - 6 9 - 28 7 - 
44. Levanta dados e informações referentes a missões 
policiais reservadas (sigilosas) 2 - 13 - 18 17 - 
(H) Homem (M) Mulher (A) Ambos (NA) Não Assinalou 

 

6.2.3 As representações e atribuições de gênero com as competências 
técnico profissionais (Tabela 4 – Questões 32 a 44) 
 
 

a) Representações de gênero assinaladas pelas mulheres  
 

 
Todavia, novamente as (auto) representações estereotipadas de gênero 

feminino se tornam visíveis a partir da leitura do quesito 41 respondido pelo grupo 

pesquisado. Reporta-se ele ao acompanhamento de averiguações envolvendo maus 

tratos ou abusos a crianças, adolescentes e idosos. Nota-se que mais da metade 

das respondentes associaram essa atividade, exclusivamente à mulher, enquanto o 

as demais associaram a ambos os sexos. É possível que essa (auto) identificação 

resulte ainda da herança original da criação da Polícia Feminina associada à crença 
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numa natureza cuidadora e intuitiva da mulher conforme assevera Schactae (2011). 

Esse posicionamento também corresponde à ordem social da dominação e 

exploração masculina atribuindo às mulheres as tarefas domésticas como o “cuidado 

com as crianças” (BOURDIEU, 2002, p. 20). O indicativo dos dados referentes a 

esse quesito coaduna-se perfeitamente com as descrições da literatura do 

constitutivo do habitus de gênero trazidos por Carvalho (2004). 

É possível também considerar que os dados ali apontados expressem não 

apenas os conteúdos curriculares, mas também, a manifestação da cultura 

organizacional legitimada na convivência social no contato com seus pares mediante 

a confirmação irrefutável da importância da identificação do gênero feminino com 

essas atividades, dentre outras motivações, para preservação do habitus militar e da 

posição correspondente ao gênero feminino nesse contexto. 

No referencial de Freitas (2000), aporta-se a interpretação possível de que 

estes dados reflitam a perpetuação da lógica cultural predominante na instituição 

policial enquanto afirmativa das relações de poder que aprofundam as 

desigualdades de gênero nesse contexto. 

Entretanto, a leitura dos quesitos 32, 39 e 43 listados na Tabela 4, também 

se mostra reveladora no sentido das percepções de gênero masculino e feminino 

subjetivadas pelo grupo de alunas alcançado na pesquisa empírica. Observa-se que 

nos quesitos referidos, equivalentes, respectivamente, à realização de varreduras 

em presídio, escolta na transferência de detentos e infiltração em grupos criminosos, 

sendo estas atividades mais diretamente relacionadas ao risco eminente e a 

características social e culturalmente atribuídas ao sexo masculino, nas 

subjetividades de um terço ou mais das mulheres do grupo pesquisado, predominou 

a associação delas, exclusivamente, ao homem. Tais características e competências 

definiriam o habitus de gênero masculino para as mulheres deste grupo, enquanto 

que o habitus feminino estaria excluído do contexto dessas atividades. 

Em suma, notadamente, emerge no grupo de mulheres submetidas ao 

processo de formação do Curso do CFSd/2012 uma percepção mais inclusiva do 

gênero feminino nas atividades desempenhadas pelas mulheres na Polícia Militar da 

Paraíba, o que representa algum avanço. Nas três tabelas analisadas, a grande 

maioria das mulheres assinala a opção referente a ambos os sexos em 41 das 44 

questões.  
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A partir desses dados, é possível considerar que embora ainda se notem 

nítidos resquícios da visão estereotipada de gênero, mais intensamente marcadas 

no que diz respeito ao trato com crianças, mulheres e idosos, os dados anotados 

pelas mulheres são relevantes no sentido de apontar a dinâmica de um fenômeno 

ainda pouco explorado no alcance desta pesquisa: alguma transformação no 

requerimento pela partilha simbólica dos significados de gênero masculino e 

feminino. Neste momento, esta é apenas uma das muitas interpretações possíveis 

na leitura desses dados, não sendo possível asseverar uma conclusão sobre este 

fenômeno. Todavia, apesar disso, é notório reiterar que elas ainda continuam em 

desvantagem nesse terreno, contudo, sua postura inclusiva de gênero sinaliza 

indícios prósperos para uma mudança nessa perspectiva, cabendo uma 

investigação mais aproximada sobre isso em estudos futuros. 

 

b) Representações de gênero assinaladas pelos homens  
 
 

A análise da última sequência de questões (32 a 44), respondidas pelo 

grupo de homens, conforme a tabela 4 mostra coincidência na percepção de gênero 

dos homens e mulheres no que se refere ao quesito 41, equivalente ao 

acompanhamento de averiguações envolvendo maus tratos e/ou abusos a crianças, 

adolescentes e idosos, em que mais da metade dos homens associou esta 

atividade, exclusivamente, à mulher. 

Nota-se ainda que, desse grupo de questões, apenas três quesitos (37, 38 e 

42) obtiveram atribuições majoritárias a ambos os sexos relacionadas pelo grupo de 

homens pesquisados: realiza buscas e apreensões em cumprimento a mandado 

judicial; dá cumprimento a mandados de prisão pessoal e acompanha oficiais de 

justiça em entregas de intimação judicial. 

Nas demais, correspondendo a nove questões (32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43 

e 44), predominam as associações das atividades descritas ao gênero masculino 

mediante a (auto) identificação do grupo com o seu desempenho, destacando-se 

com especial ênfase, a primeira delas com 32 marcações. As questões acima 

relacionadas equivalem, respectivamente, a realiza varredura em presídios; escolta 

árbitros, torcedores e equipes desportivas; realiza resgate de pessoas perdidas em 

áreas de difícil acesso (ex: matas); embrenha-se em matas em perseguição e busca 

de infratores; melhor atua em operações de reintegração de posse; melhor atua na 
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escolta em situação da transferência de detentos; melhor protege testemunhas; 

infiltra-se em meio a grupos criminosos para levantamento de informações criminais; 

levanta dados e informações referentes a missões policiais reservadas (sigilosas).  

De acordo com a perspectiva das relações de gênero, o reforço identitário 

demarcado nas escolhas das questões assinaladas pelos homens nos quesitos 

acima referidos, expressa a presunção da sua superioridade física e mental para 

enfrentarem situações difíceis e perigosas (como realizar varredura em presídios e 

resgate de pessoas perdidas em áreas de difícil acesso, embrenhar-se em matas 

em perseguição e busca de infratores e infiltrar-se em meio a grupos criminosos 

para levantamento de informações criminais), bem como a proteção dos homens às 

mulheres e à população em geral no contexto da cultura patriarcal produzida e 

reproduzida no processo social e pedagógico dentro e fora do quartel.  

Nesse sentido, as questões 33, 34 e 39 são ilustrativas do habitus 

masculino. A primeira menciona a escolta de árbitros, torcedores e equipes 

desportivas e obteve 25 atribuições exclusivas de homens pela associação à função 

de proteção e ao esporte, especificamente, ao campo de futebol, indicando a 

exclusão das mulheres dessas atividades.  

Quanto ao quesito 34, relacionado à realização de resgate de pessoas 

perdidas em áreas de difícil acesso, a exclusão feminina também se evidencia no 

grupo masculino. A percepção de que essa atividade expõe ao risco requerendo 

força, coragem e rudeza, características que correspondem à concepção 

hegemônica de masculinidade, ela mais uma vez aparece fortemente demarcada, 

excluindo-se dela o habitus de gênero feminino. 

Finalmente, o quesito 39, que indaga quem melhor atua na escolta na 

transferência de presos, novamente assinala uma supremacia masculina 

representada por um total de 26 sujeitos que, exclusivamente, se (auto) identificaram 

com essa atividade. 

Assim, nos casos acima apontados, as subjetividades dos homens do grupo 

de pesquisa se mostram claramente delineadas quanto à visão excludente do 

gênero feminino para assumir tais funções. Essa perspectiva corresponde ao que 

Calazans (2004) descreve quanto à posição destinada às mulheres nas polícias:  
Aparece excluída e identificada com um sistema simbólico que a 
coloca sempre em oposição homóloga ao homem, adjetivada pelo 
preconceito desfavorável. Ao mesmo tempo, existe, também, a 
possibilidade da não diferenciação que passa a ter sentido de igual, 
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no qual o referencial é masculino, o que remete à possibilidade da 
conversão a uma masculinidade subordinada – ainda que as 
mulheres incorporem o ethos guerreiro – da masculinidade, violência 
e virilidade – tais aspectos, quando incorporados por elas, passam a 
ser reconhecidos como a possibilidade da “masculinidade 
subordinada”. (2004. p.18) 

A concepção dessa autora é corroborada pela descrição de Schactae (2011) 

quanto à identificação do código simbólico militar com as masculinidades enquanto 

herança do patrimônio indissolúvel da cultura organizacional nesse ambiente, o que 

exclui a consideração da presença feminina na instituição. 

Ademais, os materiais coletados dessa análise sugerem que o reforço do 

conhecimento validado pelo currículo formal reflete na internalização dos “artefatos 

culturais” (SILVA, 2000, p.94) garantindo a imortalidade do capital simbólico 

tradicional que assegura a dominação masculina sobre as subjetivações de gênero 

reconhecidas pelos sujeitos homens e mulheres submetidos/as ao curso em estudo.  

(BORDIEU, 1999 apud CARVALHO, 2004). 

É também provável que o “sentimento de exclusão” das mulheres policiais 

referido por Santos (2006) no referencial teórico deste trabalho, segundo ela, 

motivado pela valorização da força física como elemento essencial à execução da 

atividade policial, se origine não apenas na crença das diferenças biológicas entre 

os sexos, mas sim, na exclusão subjetiva do gênero feminino das atividades 

policiais, marcadas desde o seu ingresso conforme assinalado pelos homens 

pesquisados. Integra-se a essa proposição, o conjunto cultural que conforma toda a 

rede de significações que se produzem e reproduzem nas relações pedagógicas, 

sociais e nas práticas fundamentadas no saber e no fazer do Ofício policial.  

Assim, no cômputo geral, considerando-se as respostas dos homens 

pesquisados, apenas 13 entre as 44 questões receberam deles, majoritariamente, a 

atribuição de competência a ambos os sexos, enquanto em 26 dos quesitos 

predominou para eles, a exclusiva (auto)-identificação na associação das tarefas 

descritas, excluindo-se delas, a mulher. Na visão do grupo de homens, de todos os 

quesitos, apenas cinco (6, 11, 14, 24 e 41) foram predominantes na atribuição das 

competências técnicas de forma exclusiva com as mulheres.  

Isto posto, cabe um olhar sobre os argumentos apresentados por homens e 

mulheres para justificar a predominância de suas assinalações, buscando responder 

como eles/elas justificaram suas escolhas de alternativas (mulher, homem, ambos) 

na atribuição de competências técnico-profissionais descritas no bloco 2 do 
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questionário, conforme exposto nas tabelas 2, 3 e 4. Os argumentos apresentados, 

como resposta às questões abertas, são sistematizados e analisados a seguir. 

Quanto à sistematização, as respostas foram agrupadas, obedecendo-se ao 

critério de similaridade. As respostas foram então categorizadas com base nos 

pressupostos teóricos da pesquisa e os argumentos foram sintetizados pela autora 

nos termos que se encontram na tabela 5, conforme apresentada a seguir. 

 

6.3   As justificativas apresentadas pelos sujeitos para as diferenças de 

competências técnico-profissionais 

 

TABELA 05 – JUSTIFICATIVAS DE MULHERES E HOMENS PARA A 
ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS POR SEXO 
 

ARGUMENTOS FREQUÊNCIA 
Mulheres Homens 

Nas atividades que exigem rusticidade e força física, os 
homens são mais competentes. 4 25 
A ausência de mulheres em algumas atividades policiais 
pelo efetivo reduzido dificulta a avaliação de seu 
desempenho em relação aos homens já que elas são 
predominantemente desempenhadas por eles. 

4 1 

A competência para o desempenho profissional não está 
relacionada ao sexo, mas sim às qualidades pessoais de 
cada um, seja homem ou mulher. 

7 4 

Não responderam - 5 
TOTAL 15 35 

 

 

Os materiais subjetivos respondidos pelas mulheres reiteram sua concepção 

mais inclusiva de gênero, mostrando que sete entre elas, justificam argumentando 

que a competência para o desempenho profissional não está relacionada aos 

aspectos biológicos do sexo, mas sim, às qualidades pessoais de cada um, seja 

homem ou mulher. Portanto, nas respostas abertas quanto à suas justificativas, 

novamente se torna evidente a existência de um fenômeno em transformação na 

seara da cultura organizacional da Polícia Militar, a partir da inclusão das mulheres. 

Mesmo na ausência de políticas assertivas e inclusivas do ponto de vista de gênero, 

a dinâmica do seu envolvimento vem promovendo mudanças sugerindo que elas 

possam estar reivindicando algum espaço simbólico na identidade e no 
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pertencimento ao campo cultural na Polícia Militar, mas também na construção 

curricular. Como dito, este é apenas um ponto de vista, sujeito portanto, a variadas 

interpretações, podendo representar uma possibilidade para estudos futuros.  

Por outro lado, quatro mulheres observam que a invisibilidade do efetivo 

feminino, pelo seu menor número, funciona como um fator limitador na avaliação do 

desempenho profissional das mulheres nas atividades policiais. A percepção da 

invisibilidade é então sublinhada como uma dificuldade da efetiva inserção das 

mulheres no aparelho policial, uma vez que, em meio à maioria masculina, elas 

ainda se sentem excluídas e limitadas nos papéis institucionais que lhes são 

outorgados, conforme defendido por Soares & Musumeci (2005). Converge ainda 

com este argumento do grupo de mulheres, a observação do “sentimento de 

exclusão” referido por Santos (2005) e a tese de Calazans (2003; 2004). 

Na Paraíba, o aspecto da invisibilidade se reafirma, dentre outros aspectos, 

pela limitação legal (Lei 7.165/2002) da participação do efetivo feminino na Polícia 

Militar. Isso somado a ausência de referência nos dispositivos legais quanto às suas 

especificidades, não obstante já decorra mais de duas décadas de seu ingresso, 

sugere que mais que invisível, a existência das mulheres na seara organizacional é 

mesmo negada pela via da omissão. 

Portanto, o argumento verificado no grupo de mulheres pesquisadas no 

Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Paraíba, parece então 

fortalecer-se ainda mais diante de outros fatores sendo assumido como um 

importante mecanismo de sustentação das relações de poder e das desigualdades 

nas relações de gênero interferindo diretamente nas percepções subjetivadas por 

homens e mulheres quanto ao papel que lhes cabe no contexto corporativo e social. 

(SOARES & MUSUMECI, 2005). 

O argumento de que os homens são mais competentes nas tarefas que 

exigem rusticidade e força, portanto, determinadas atividades policiais seriam melhor 

desempenhadas por eles, enquanto únicos possuidores de tais atributos “naturais”, 

inerentes e exclusivos da masculinidade, foi apontado por quatro mulheres, porém, 

igualmente, ele foi assinalado pela grande maioria dos homens: 25 dentre os 35 que 

responderam ao questionário. 

Assim, pode-se supor que os homens, por reivindicarem seu diferencial 

psicossomático do habitus militar, não têm a mesma percepção e postura inclusiva 

das mulheres. A noção da territorialidade por onde as masculinidades devem 
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transitar de forma exclusiva está visivelmente demarcada nas respostas antes 

descritas, mediante a (auto) identificação dos sujeitos do sexo masculino com a 

maior parte das atividades policiais descritas nas tabelas 2, 3 e 4.  

Para os homens, a questão da “invisibilidade” feminina nem se coloca 

(exceto em um caso). Em sua opinião, as atividades policiais seriam “naturalmente” 

excludentes das mulheres e, assim, não se trata de não estarem visíveis, mas sim, 

da expressa negação à sua presença que, no contexto institucional, se reforça pela 

omissão de referências a elas nos dispositivos legais. Na seara pedagógica, essa 

“negação” é também reproduzida pelo currículo formal do curso de formação, 

mediante a omissão quanto à diversidade de gêneros. 

Um número inexpressivo de sujeitos do sexo masculino – 4 dentre 35 – 

adota uma concepção inclusiva das mulheres e talvez não discriminatória quanto ao 

gênero, ao argumentarem que a competência para o desempenho das funções 

policiais não está relacionada ao sexo, mas sim às qualidades pessoais. 

Nessa linha, os argumentos aqui sistematizados, se respaldam na descrição 

trazida por Bourdieu (2002) para explicar a subjugação das mulheres à dominação 

masculina no espaço social e institucional. Os materiais subjetivos atestam a ideia 

de que o processo de interiorização e exteriorização do habitus militar (ROSA & 

BRITO, 2010) e de gênero (CARVALHO, 2000) se transformam, primeiro em 

estruturas mentais e, num segundo momento, se atualizam por meio das práticas 

constituídas que (re) constroem e atualizam a realidade social dos sujeitos homens e 

mulheres submetidos/as a processos similares, neste caso, o ambiente do Curso de 

Formação de Soldados.  

Desse modo, na perspectiva desta análise, os dados apontados na tabela 5, 

indicam que ambas as estruturas (mental e social) exercem influência na forma 

como os sujeitos homens e mulheres percebem as relações e os papéis de gênero 

no saber e no saber fazer da atividade policial militar para a qual se preparam, 

refletindo a hierarquia de gênero nas relações de poder e na cultura androcêntrica 

fortemente presente na organização militar. 

Por outro lado, os materiais aqui sistematizados, embora que de forma sutil 

e implícita, revelam indícios do dilema identitário vivido pelas mulheres, refletindo o 

conflito entre a incorporação do habitus militar caracterizado neste contexto como, 

exclusivamente pertinente ao homem e o habitus de gênero associado à crença na 

“natureza” do ser feminino (CARVALHO, 2004).  
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A valorização das atividades atribuídas aos homens pela via da construção 

cultural mantém, garantido a eles, o reconhecimento corporativo. Por outro lado, ao 

serem negadas na partilha dos créditos, impõe-se às mulheres o encarceramento 

subjetivo ao habitus militar pela via da masculinização como meio de, ainda que 

subordinadas, obterem certo grau de reconhecimento social e profissional no 

contexto institucional. A referência desse conflito de identidade experimentado pelas 

mulheres no contexto militar é relatada por, praticamente, todas as autoras 

elencadas no referencial teórico deste trabalho. (CALAZANS, 2003/2004; SOARES 

& MUSUCMEI, 2005; SANTOS, 2005; RODRIGUES & SANTOS, 2010) 

A (auto) identificação exclusiva com determinadas atividades policiais, em 

especial, aquelas caracterizadas pela visão essencialista da “natureza” feminina, 

reafirmam a permanência do dilema ambíguo entre a identidade tradicional feminina 

ao se transformarem em militares.  

Assim, embora, em termos gerais sua (auto) percepção de gênero seja 

interpretada como mais inclusiva, para uma representação significativa desse grupo, 

ela ainda aparece demarcada pela visão (auto) excludente. Frise-se, porém que 

elas, por outro lado, parecem protagonizar uma disputa simbólica pelos significados 

de gênero tanto no contexto curricular, quanto no campo cultural do espaço da 

formação. Para os homens, entretanto, mediante a representação de 25 dos sujeitos 

desse grupo, a visão essencialista e, notadamente excludente de gênero, está mais 

intensamente marcada. 

Quanto às mulheres, inscritas na lógica androcêntrica que fundamenta a 

política cultural da organização, elas ainda se subjuguem à condição de “iguais”, 

assimilando o patrimônio cultural vinculado à masculinidade como forma de garantia 

ao reconhecimento social e afirmação profissional, mas isso não se dá sem conflito 

interno. O dilema entre afirmar-se como igual ou como diferente “no cerne de uma 

desqualificação implícita”, conforme referido por Soares e Musumeci (2005 p.76) 

parece estar bem sinalizado nos argumentos anotados.  

Ressalta-se, porém, que as evidências dessa primeira análise sinalizam 

implicitamente a natureza contestada do currículo na disputa dos significados 

simbólicos em meio ao terreno do capital cultural da instituição policial. Na 

correspondência do currículo a um local onde, ativamente, “se produzem e se criam 

significados sociais além do nível da consciência pessoal ou individual, ele se 
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vincula estreitamente às relações sociais de poder e desigualdade.” (SILVA, 2000, 

p.55)  

Neste campo sujeito a “disputas e à interpretação, nos quais os diferentes 

grupos tentam estabelecer sua hegemonia”, homens e mulheres parecem reivindicar 

trincheiras simbólicas na cultura organizacional para situar seu pertencimento 

subjetivo, sua identidade funcional e o espaço de papéis profissionais que lhes 

cabem. Entretanto, os dados indicam que a ordem institucional inscrita tanto no 

currículo quanto na tradição cultural, ainda privilegia e valoriza os atributos sociais e 

culturais vinculados às masculinidades que não só servem para identificar o ser 

militar, como traduzem a legitimidade da exclusão das mulheres que, mesmo 

subjugadas ao processo da masculinização pela incorporação do habitus militar, 

ainda assim, elas se mantêm “cativas” pelo viés da invisibilidade e/ou das funções 

consideradas “menos importantes”.  

Nesta linha, considerando esclarecidas as posições de gênero quanto às 

competências técnico profissionais assumidas por homens e mulheres submetidos 

ao currículo do Curso de Formação de Soldados conforme apresentado até aqui, 

resta saber como elas se apresentam em relação às competências pessoais, o que 

foi investigado pelo último bloco do questionário de pesquisa. Como as mulheres e 

homens que frequentam o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da 

Paraíba se (auto) representam quanto às competências pessoais necessárias ao 

desempenho profissional do ofício policial, conforme sugeridas pelo currículo formal? 

E como associam as competências individuais ao gênero, entendido como o 

conjunto de significados culturais de masculinidade e feminilidade? 

Os dados referentes às associações entre competências pessoais e gênero, 

levantadas no terceiro bloco do questionário, oferece um amplo leque de 

possibilidades de leitura, conforme apresentado na Tabela 6 exposta a seguir. 
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TABELA 06 – ASSOCIAÇÕES ENTRE COMPETÊNCIAS PESSOAIS E GÊNERO, 

SEGUNDO MULHERES E HOMENS 

COMPETÊNCIAS PESSOAIS MULHERES HOMENS 
M H A M H A 

1.Melhor atua com ética e profissionalismo 7 - 8 10 2 23 
2.Demonstra maior disciplina 9 - 6 12 2 21 
3.Mantém maior equilíbrio emocional mediante 
situações de pressão (alto nível de stress) 4 4 7 3 25 7 

4.Mais se preocupa com a qualificação e o 
aperfeiçoamento profissional 8 - 7 4 8 23 

5.Melhor se adapta ao cumprimento de normas e 
regulamentos internos da instituição policial 
militar 

7 1 7 7 9 19 

6.Age com maior rapidez e perspicácia em 
situações de conflito 1 1 13 - 28 7 

7.Mais se preocupa em manter condicionamento 
físico adequado ao exercício da atividade policial 2 4 9 - 29 6 

8.Demonstra maior resistência à fadiga 
psicológica e física 1 6 8 - 28 7 

9.Demonstra maior domínio das técnicas de 
autodefesa - 9 6 - 29 6 

10.Melhor manuseia armas de fogo e armas não 
letais - 4 11 - 27 8 

11.Demonstra maior firmeza de caráter 7 - 8 8 4 23 
12.Age com maior iniciativa e criatividade na 
solução de problemas 9 - 6 7 8 20 

13.Desenvolve maior aptidão para o trabalho em 
equipe 9 - 6 7 7 21 

14.Age com maior imparcialidade e rapidez na 
tomada de decisão 5 - 10 9 14 12 

15.Melhor se adapta aos padrões de postura 
requerida pela instituição policial militar 6 - 9 4 7 24 
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6.4 As representações e atribuições de gênero associadas às competências 

pessoais  

a)   Representações de gênero assinaladas pelas mulheres 
 
 
Embora todas as competências pessoais, nas subjetividades das mulheres, 

estejam associadas a ambos os sexos, com variação de 6 a 13 escolhas, nota-se 

que as (auto) representações delas quanto às competências pessoais são também 

demarcadas pela crença identificadora de uma “natureza” feminina. 

Considerando-se a maior frequência de atribuições (mais da metade, ou 

seja, 8 dentre 15), segundo a competência descrita, a (auto)imagem feminina das 

jovens policiais militares em formação apresenta as seguintes características: elas 

são mais disciplinadas (quesito 2, nove menções), mais preocupadas com a 

qualificação e o aperfeiçoamento profissional (quesito 4, oito menções), têm mais 

iniciativa e criatividade na solução de problemas (quesito 12, nove menções) e mais 

aptidão para o trabalho em equipe (quesito 13, nove menções). Também tiveram 

menções significativas, com atribuição exclusivamente feminina, as seguintes 

competências pessoais: atua com ética e profissionalismo (quesito 1, sete 

menções), adapta-se ao cumprimento de normas e regulamentos internos da 

instituição policial militar (quesito 5, sete menções), demonstra maior firmeza de 

caráter (quesito 11, sete menções), e adapta-se aos padrões de postura requerida 

pela instituição policial militar (quesito 15, seis menções). 

Portanto, elas se (auto) referem como mais esforçadas, mais relacionais, 

mais adaptáveis, mais profissionais, mais éticas e firmes de caráter. A frequência 

dessa associação nas características descritas nos quesitos 2, 4, 12 e 13 em 

relação à feminilidade poderia ser lida como herança cultural da sua histórica 

submissão considerando-se a história de opressão das mulheres. É interessante 

também alinhavar nesta análise a interpretação de Le Breton no sentido de entender 

que “o encorajamento para a doçura do lado feminino tem em contrapartida do lado 

masculino o encorajamento à virilidade.” (2007, p.67) 

Os homens são destacados por elas no tocante ao maior domínio das 

técnicas de autodefesa (quesito 9, nove menções), o que, mais uma vez refere à 

crença feminina na suposta superioridade física dos homens com base nos aspectos 

meramente biológicos da diferença entre os sexos. (CARVALHO, 2004) 
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Entre as características pessoais que foram atribuídas pelas mulheres 

majoritariamente a ambos os sexos destacam-se: atuar com ética e profissionalismo 

(quesito 1, oito menções),  manter o equilíbrio emocional em situação de pressão 

(quesito 3, sete menções), agir com maior rapidez e perspicácia em situações de 

conflito (quesito 6, treze menções), preocupação com condicionamento físico 

adequado à atividade profissional (quesito, oito menções), demonstrar maior 

resistência à fadiga (quesito 8, oito menções), manusear armas de fogo e armas não 

letais (quesito 10, onze menções), maior firmeza de caráter (quesito 11, oito 

menções), agir com maior imparcialidade e rapidez na tomada de decisão (quesito 

14, dez menções) e, melhor se adaptar aos padrões de postura militar (quesito 15, 

nove menções). Nota-se ainda que o quesito 5, equivalente à adaptação ao 

cumprimento de normas e regulamentos internos, dividiu sete menções na exclusiva 

(auto) identificação com elas próprias e ambos os sexos. A identificação exclusiva 

dessa habilidade com o homem recebeu apenas uma menção do grupo de 

mulheres. 

Assim, os registros apontados na Tabela 6 demonstram uma clara (auto) 

identificação das mulheres com as qualidades pessoais descritas no currículo formal 

do curso de formação. Por outro lado, a análise da assinalação marcada por elas no 

quesito 9, referente ao domínio das técnicas de autodefesa (nove menções 

exclusiva aos homens), somada à comparação das suas associações referidas nas 

competências técnico profissionais investigadas no bloco 2 (Tabelas 2, 3 e 4), 

evidencia um importante indicativo do ponto de vista educacional.  

Nota-se que além do dilema identitário, um outro conflito se faz presente no 

grupo de mulheres. Apesar de se (auto) reconhecerem como detentoras de 

capacidades pessoais potenciais para o exercício profissional, ao que parece, elas 

ainda não se sentem totalmente habilitadas tecnicamente para exercerem 

determinadas atividades. Vale o registro de que, conforme já foi anteriormente 

esclarecido, o questionário de pesquisa foi, propositalmente, aplicado no momento 

em que as disciplinas estavam já finalizando sua carga horária regulamentar, ou 

seja, a menos de um mês da solenidade de formatura que, definitivamente, lhes 

consagra em Soldados da Polícia Militar estando, portanto aptos para o emprego 

profissional. 

Considerando que o currículo, representa um instrumento potencial colocado 

a serviço da (re) produção das identidades e subjetividades de gênero, ele assume 
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nesse contexto um papel preponderante no aprendizado do ser soldado. Nesta ótica, 

é possível considerar que os dados acima referidos reflitam alguma lacuna curricular 

pela ausência de uma formação mais inclusiva da problemática das relações de 

gênero conforme anotado pelas evidências da pesquisa documental. Ainda que o 

documento formal aqui antes analisado registre avanços pedagógicos relevantes na 

perspectiva de uma formação ampliada para a Segurança Pública, no que diz 

respeito à capacitação específica das mulheres para o exercício da atividade 

profissional, é presumível que ele não esteja ainda plenamente adequado às suas 

reais necessidades.  

Isto posto, resta a análise das respostas assinaladas pelo grupo de alunos 

conforme antes apresentado na Tabela 6. 

 

b)  Representações de gênero assinaladas pelos homens 
 

Os homens que frequentam o Curso de Formação de Soldados da Polícia 

Militar da Paraíba atribuem majoritariamente a ambos os sexos as seguintes 

características pessoais (com variação de 19 a 24 escolhas dos 35 sujeitos): ética e 

profissionalismo (quesito 1), disciplina (quesito 2), preocupação com a qualificação e 

o aperfeiçoamento profissional (quesito 4), adaptação ao cumprimento de normas e 

regulamentos internos (quesito 5), firmeza de caráter (quesito 11), iniciativa e 

criatividade na solução de problemas (quesito 12), aptidão para o trabalho em 

equipe (quesito 13) e adaptação aos padrões da instituição policial militar (quesito 

15). 

Contudo, atribuem majoritariamente a si mesmos as seguintes habilidades e 

competências pessoais (com variação de 14 a 29 escolhas): equilíbrio emocional em 

situações de pressão (quesito 3, 25 menções), rapidez e perspicácia em situações 

de conflito (quesito 6, 28 menções), condicionamento físico adequado (quesito 7, 29 

menções), resistência à fadiga psicológica e física (quesito 8, 28 menções), domínio 

das técnicas de autodefesa (quesito 9, 29 menções), manuseio de armas de fogo e 

armas não letais (quesito 10, 27 menções), imparcialidade e rapidez na tomada de 

decisão (quesito 14, catorze menções). Tais atributos constituem os habitus de 

gênero masculino, baseados nos atributos da insensibilidade, rudeza, racionalidade, 

virilidade, força e coragem, os quais compõem a masculinidade hegemônica e o 

enredo cultural e histórico do universo militar.  
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Quando associaram as competências pessoais, exclusivamente, às 

mulheres (com variação de 3 a 12 escolhas num total de 35 sujeitos), os homens 

atribuíram a elas características pessoais tais como: ética e profissionalismo (quesito 

1, três menções), disciplina (quesito 2, doze menções), equilíbrio emocional (quesito 

3, três menções), preocupação com o aperfeiçoamento profissional (quesito 4, 

quatro menções), adaptação às normas e regulamentos (quesito 5, sete menções), 

firmeza de caráter (quesito 11, oito menções), iniciativa e criatividade na solução de 

problemas (quesito 12, sete menções), aptidão para o trabalho em equipe (quesito 

13, sete menções), imparcialidade e rapidez na tomada de decisão (quesito 14, nove 

menções) e adaptação aos padrões da instituição policial militar (quesito 15, quatro 

menções). 

É possível que os dados demonstrem que os homens também vivenciam um 

conflito quanto à acomodação das mulheres no universo militar. Mesmo 

reconhecendo nelas atributos pessoais, o seu acesso ao exercício das várias 

atividades de policial ainda não lhes foi totalmente credenciado pelos homens. Essa 

perspectiva, porém, ainda carece de melhores estudos e aprofundamentos futuros. 

Conforme demonstrado na análise das marcações do grupo de homens, as 

relações sociais e pedagógicas tendem ainda a legitimar e “naturalizar” a construção 

cultural do sexo e do gênero, tornando o terreno do currículo um campo fértil e 

fecundo para a dominação masculina no ambiente militar.  

Os dados apontados na Tabela 6 também evidenciam a reivindicação dos 

homens quanto ao seu pertencimento na (auto) identificação com o habitus militar 

(quesitos 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 14). A apropriação política dos princípios governados 

pelas masculinidades se mostra reproduzido nas subjetividades dos homens 

atribuindo significados distintos e opostos à noção de feminilidade e masculinidade, 

conforme descreveu Bourdieu (2002) e Carvalho (2004; 2009). 

Com essas considerações, cabe agora indagar: como as alunas e alunos do 

Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Paraíba justificam as 

diferenças de competências pessoais entre mulheres e homens assinaladas no 

questionário? A resposta a essa questão está categorizada por similaridade, 

conforme se expõe na tabela 07. 
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6.5. Justificativas apresentadas para as diferenças de competências pessoais 

entre homens e mulheres 

 
 
TABELA 07 – JUSTIFICATIVAS DE MULHERES E HOMENS PARA 
ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS POR SEXO 

 

ARGUMENTOS FREQUÊNCIA 
Mulheres Homens 

A mulher se adapta melhor às normas e à disciplina 
preocupando-se mais com o bom exemplo 6 - 
As mulheres são mais sensíveis e abertas a novos 
conhecimentos, por isso são mais competentes 3 - 
A competência pessoal não está relacionada ao sexo, mas 
sim à personalidade e capacidade de cada um, seja 
homem ou mulher. 

6 7 

O homem é mais frio e racional se ajusta melhor à 
realidade da atividade policial - 11 
A mulher se adapta melhor nas atividades que exigem 
disciplina e organização - 5 
A vontade de aprender e a busca de novos conhecimentos 
profissionais é mais própria das mulheres - 4 
As mulheres se adaptam melhor a situações novas - 3 
Não responderam - 5 

TOTAL 15 35 
 
 

Os materiais subjetivos categorizados na Tabela acima transcrita com 

relação às justificativas de homens e mulheres, exalta mais os atributos 

considerados “naturais” nas mulheres. Todavia, os dados também anotam que, seis 

mulheres e sete homens, proporcionalmente, muito mais mulheres do que homens 

reafirmam que as competências não têm sexo ou gênero.  

Dentre os argumentos apresentados pelas mulheres destaca-se a referência 

da adaptabilidade feminina às normas e à disciplina e sua preocupação com o bom 

exemplo, como atributos identificados na “natureza” das mulheres (ambos com seis 

frequências). A interlocução desses indicativos com o conceito de gênero enquanto 

ferramenta teórica que sustenta a análise dos dados sugere que a (auto) 

identificação com essas características está marcada pelo viés biológico do sexo, 

legada também da herança cultural da submissão histórica, bem como ainda de sua 

sujeição ao rigor dos códigos morais que lhes são impostos no meio social de 

convivência masculino.  
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Outro argumento delas exalta sua maior abertura a novos conhecimentos e 

sensibilidade das mulheres, esta, associada à crença na visão estereotipada do 

sexo/corpo/natureza feminina. O dado referente à abertura para novos 

conhecimentos é possível que reflita a necessidade de sua afirmação profissional 

pela via do conhecimento enquanto ferramenta estratégica potencial para superação 

dos modelos tradicionais de polícia associados à força e à virilidade, socialmente, 

atribuídos ao homem, asseverando a natureza contestada do currículo conforme 

descreve Silva (2000). O esforço pelo conhecimento também se reflete na postura 

mais inclusiva de gênero assumida pelas mulheres, uma vez que, em linhas gerais, 

elas apresentaram um nível de escolaridade superior a dos homens. 

 A verificação dos argumentos apresentados pelos sujeitos homens 

pesquisados denota que eles compartilham claramente da visão dicotômica dos 

gêneros. Para eles, o homem é mais frio e racional, portanto, se ajusta melhor à 

realidade da atividade policial. Com isso, eles reivindicam o território de seu 

pertencimento e de sua (auto) identificação com os papéis profissionais, para eles, 

associados a estas características. Isto denota uma clara incoerência no modelo 

formativo com a perspectiva da segurança cidadã mais voltada para a capacidade 

estratégica e a resolução de conflitos desvinculada, portanto do uso indiscriminado 

da força. 

Quanto à mulher, eles reconhecem que ela se adapta às atividades que 

exigem disciplina e organização, bem como a situações novas, busca aprender e 

adquirir novos conhecimentos profissionais. Doze sujeitos, portanto, reconhecem a 

superioridade feminina no que se refere a essas competências. Percebe-se nessa 

análise um viés das relações de poder, posto que, mesmo o grupo de homens 

reconhecendo nelas o esforço e as qualidades pessoais potenciais para galgarem 

ao alcance de um leque mais amplo das atividades profissionais, esse acesso ainda 

lhes é negado, conforme demonstraram os dados registrados pelos homens nas 

Tabelas 2, 3 e 4. 

Isso demonstra que embora enalteçam a figura feminina, ainda o fazem por 

meio de uma visão estereotipada do gênero feminino que subordina as mulheres e 

demarca claramente os limites da territorialidade em que as masculinidades e 

feminilidades cabem nas relações hierárquicas da vida social, mas também no 

campo profissional da instituição policial. Para eles, a (auto) identificação com a 
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realidade empírica instituída pelo habitus militar é considerada “natural” e legítima, 

isenta, portanto, de qualquer justificação, conforme assevera Bourdieu (2002).  

Na hegemonia cultural dominante, as mulheres são por eles identificadas 

com “um sistema simbólico que a coloca sempre em oposição homóloga ao homem, 

adjetivada pelo preconceito desfavorável” e mesmo quando incorporam os valores 

simbólicos da virilidade, elas passam a ser “reconhecidas como a possibilidade da 

‘masculinidade subordinada’”. (CALAZANS, 2004, p.18) 

Ao mesmo tempo, cumpre reconhecer que na condição de incluídas e, 

parcialmente, excluídas no interior, as representações de masculinidade e 

feminilidade estão sujeitas a permanentes e contínuas disputas políticas pela 

atribuição de significados, resultando assim num processo dinâmico sujeito a 

transformações para o avanço e progresso das mulheres nesse campo. 

Quanto a isso, pertine lembrar os argumentos de Calazans (2004; 2011) e 

Soares e Musumeci (2005), as quais, afirmam que apesar de estarem incluídas nos 

quadros permanentes das polícias militares, as mulheres ainda encontram um 

caminho de desafios e percalços até sua plena assimilação com equidade de 

gênero, uma vez que este campo não se adaptou à recepção das mulheres, ao 

contrário, elas tiveram que se adaptar a ele para serem aceitas e se afirmarem 

profissionalmente.  

Assim, na perspectiva desta análise, reconhecidamente preliminar, pelo 

caráter provisório de suas interpretações ante a riqueza dos dados, mas também 

inconclusa pelo caráter histórico e dinâmico característico de suas variáveis, 

entende-se que as considerações aqui apresentadas, fartam aos objetivos propostas 

pela problemática desta pesquisa. E, então, distante de esgotar as possibilidades 

interpretativas dos dados aqui expostos e sem a pretensão de asseverar conclusões 

definitivas, apresenta-se no capítulo seguinte as considerações finais, pretendendo 

que elas possam antes, representar uma mera reflexão inicial sobre a problemática 

das relações de gênero no contexto militar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta dissertação, investigou-se o aprender a ser soldado, 

focalizando a inclusão das mulheres e as relações de gênero na formação 

profissional na Polícia Militar, especificamente no currículo do Curso de Formação 

de Soldados da Polícia Militar da Paraíba (Curso Técnico em Polícia Preventiva), 

desenvolvido pelo CFAP (Centro de Formação de Praças) localizado no Centro de 

Educação da Polícia Militar do Estado, em João Pessoa-PB, durante o período de 19 

de setembro de 2011 e 26 de julho de 2012.  

Nesse sentido, verifica-se que a construção da Polícia Feminina mediada 

pela Lei Estadual nº 4.803/85, constitui-se no marco original da inserção de 

mulheres nos quadros da Polícia Militar da Paraíba. Todavia, ela apresenta-se como 

um processo vinculado, desde sua origem, a uma herança institucional associada às 

masculinidades como identificadoras do habitus militar que caracteriza tanto o militar 

quanto a própria instituição pela via da cultura organizacional. 

Como tendência no fenômeno Nacional que fomentou a criação de uma 

Unidade especificamente Feminina, na Polícia Militar da Paraíba (PMPB), ainda que 

de fato ela pouco tenha existido, ainda assim serviu para inscrever a existência e a 

trajetória das mulheres na instituição policial em um determinado espaço específico 

e exclusivo para elas, reproduzindo a divisão histórica pelo viés biológico do sexo 

como definidor dos papéis de gênero masculino e feminino, distinguindo o limite de 

pertencimento identitário de homens e mulheres, na instituição Polícia Militar e 

Polícia Feminina. 

Embora essa distinção já esteja a muito extinta na realidade empírica, a 

nível subjetivo, ela ainda representa uma referência para definir a territorialidade de 

espaço, trânsito e identificação de homens e mulheres policiais diante do exercício 

das atividades profissionais. É possível que também resulte daí resquícios de um 

ideal de feminilidade exigido para a mulher policial, reproduzindo-se por meio da 

instituição policial o modelo hierárquico também do ponto de vista das relações de 

gênero conforme conclui Schactae (2011).  

Nesta ótica, a problemática analisada nesta dissertação impôs o exame dos 

documentos curriculares formais que orientam a formação dos sujeitos homens e 

mulheres para tornarem-se soldados/as policiais militares. Incluiu também relatos 

pessoais sobre os bastidores da história oficial da inserção feminina neste espaço. 
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Com isso, à luz dos aportes teóricos das categorias de análise articulados à 

experiência pessoal, pretendeu-se identificar de que modo os sujeitos homens e 

mulheres submetidos ao currículo do Curso de Formação de Soldados, identificam 

e/ou excluem o gênero masculino e feminino com as competências técnico 

profissionais e habilidades pessoais valorizadas no currículo formal. 

Estes objetivos foram norteados por questões de investigação acerca da 

problemática da pesquisa: Quais documentos legais orientam a inclusão da temática 

de gênero no currículo formal do Curso de Formação de Soldados da PMPB? Essas 

orientações estariam integradas ao currículo formal do curso pesquisado? Como os 

alunos e alunas submetidos/as a este currículo (auto) associam as concepções de 

gênero masculino e feminino subjetivados às competências e habilidades 

profissionais desenvolvidas pela proposta curricular?  

Com esta pauta, a pesquisa documental identificou no texto da Matriz 

Curricular Nacional a principal referência normativa para a Formação na área da 

Segurança Pública. A utilização de questionário fundamentou a coleta de dados na 

pesquisa empírica buscando investigar por meio da amostragem de sujeitos, quais 

as representações e (auto) representações de gênero (masculino e feminino) 

subjetivadas pelos alunos/as submetidos/as ao curso de formação de Soldados 

diante das competências e habilidades valorizadas no currículo do referido curso.  

Neste rastro metodológico, a pesquisa documental constatou que o currículo 

formulado no ano de 2002, onde ainda se registrava a disciplina denominada de 

“Policiamento Feminino”, foi atualizado pela Portaria 050/2005 objetivando adequar 

o currículo do curso estudado aos princípios definidos pela Matriz Curricular 

Nacional (MCN). No contexto desse documento atribuiu-se ao Curso de Formação 

de Soldados (CFSd), a nova designação de Curso Técnico em Policia Preventiva. 

Os resultados da pesquisa documental fundamentados na epistemologia de 

currículo e de gênero evidenciaram que os eixos articuladores e as áreas temáticas 

definidas pela MCN estão parcialmente integrados ao currículo formal do curso em 

estudo, exceto quanto ao eixo da diversidade humana, exatamente onde se 

integram especificamente as concepções de gênero. A pesquisa de termos 

relacionados a este eixo como “diversidade” e “gênero”, constatou que, na sua 

apresentação formal, o currículo atualizado não integra conteúdos curriculares 

inclusivos desta temática, privilegiando mais aqueles voltados para o tratamento 

técnico jurídico dos conflitos por condutas discriminatórias.  
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Tomando a referência teórica da crítica curricular na epistemologia dos 

estudos culturais referenciadas por Silva (2000) e Apple (1997), as evidências 

apontadas na análise documental convergem no sentido de que a constatação da 

exclusão formal da temática articulada à diversidade humana assume uma postura 

excludente do ponto de vista de gênero e, neste sentido, excludente também das 

mulheres constituídas em policiais militares submetidas à formação. A epistemologia 

de gênero corporificada e (re) produzida no currículo formal reflete a hegemonia 

masculina dominante no contexto da cultura organizacional militar.  

Ao desconsiderar os aspectos da diversidade humana, o currículo 

desconsidera a lógica da diferença “oficializando” a hegemonia masculina por meio 

da identificação do habitus militar com as masculinidades, enquanto correspondente 

ao patrimônio cultural da organização policial militar. Essa evidência se torna ainda 

mais fortemente assinalada pela utilização da linguagem sexista privilegiando, 

exclusivamente, a referência masculina ao longo de todo o seu texto, 

desconsiderando assim, a diversidade dos gêneros a que ele se aplica.  

Com base nessas pistas, sugere-se que apesar do caráter inovador da 

atualização curricular e da significativa ampliação dos repertórios da formação 

voltados para a Segurança Pública, em seu aspecto formal, o currículo aplicado ao 

Curso de Formação de Soldados (2011-2012) ainda contribui para produzir e 

reproduzir os habitus de gênero, identificados, unicamente, com os atributos 

associados a um tipo de masculinidade viril e corajosa, tendendo assim a reproduzir 

e aprofundar as desigualdades de gênero pelo viés da omissão que exclui a 

pluralidade “naturalizando” as concepções hegemônicas estruturantes da 

organização militar.  

A investigação do perfil dos sujeitos homens e mulheres ingressos na Polícia 

Militar no curso em foco demonstrou que as mulheres tendem a ingressar na 

instituição mais jovens. Evidenciou, ainda, que embora homens e mulheres tendam 

a ingressar solteiros, a condição de casados/as é mais frequente entre eles; em 

geral, as mulheres apresentam um nível de escolaridade superior aos homens no 

momento do seu ingresso na carreira policial militar; a independência financeira 

representa o motivo principal mais recorrente entre os homens e mulheres, em 

seguida, a vocação aparece como a segunda escolha também para ambos. 

Mostrou-se ainda que a menção de influências/referências familiares, associada à 

independência financeira é mais frequente entre o grupo de mulheres registrando 
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três repetições associadas a esses dois aspectos. Já no caso dos homens, a 

motivação da independência financeira foi conjuntamente mais associada à vocação 

para a carreira.  Quanto à situação de moradia a pesquisa constatou que a maioria 

dos homens possui moradia própria, seguida de morada com parentes. No caso das 

mulheres, os dados indicaram que, representativamente, a maioria delas mora com 

parentes.  

A questão central que orientou este trabalho, norteada pela investigação de 

como os alunos e alunas submetidos/as ao currículo do curso em estudo identificam 

e/ou excluem as representações de gênero masculino e feminino com as 

competências e habilidades profissionais desenvolvidas pela proposta curricular, 

fundamentou-se nos pressupostos teóricos das categorias de análise, elencados no 

capítulo três. 

Os resultados sinalizaram que as mulheres assumem uma percepção mais 

inclusiva de gênero nas competências técnico-profissionais considerando, 

majoritariamente, a opção de ambos os sexos para marcar as atividades descritas 

no questionário. Não obstante, de modo geral, a (auto) percepção do grupo de 

mulheres pesquisadas, ainda incorpora uma visão estereotipada do 

sexo/corpo/natureza, especialmente, no que diz respeito ao trato com crianças, 

mulheres e idosos. Por outro lado, as atividades mais relacionadas aos atributos 

tradicionalmente associadas ao sexo masculino, como risco eminente, coragem, 

força e virilidade, foram definidoras, para elas, do habitus de gênero masculino, 

resultando que elas se auto excluem na identificação com as competências mais 

relacionadas a essas características.  

No caso dos homens, os dados registraram que eles adotam uma visão 

dicotômica e excludente na atribuição dos papéis de gênero, mediante sua (auto) 

identificação exclusiva com a maioria das atividades profissionais descritas no 

instrumento de coleta, representadas principalmente, por aquelas que impunham 

risco eminente, resistência, destreza, força, coragem e virilidade Estas questões 

estão representadas pelos quesitos 1, 4, 8, 12, 13,15 a 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 

30, 32 a 36, 39, 40, 43 e 44, constantes nas Tabelas 2, 3 e 4, correspondendo a um 

total de 26 atividades dentre as 44 pesquisadas.  

Para eles, a imagem da mulher esteve majoritariamente associada às 

atividades culturalmente mais identificadas com atributos da “natureza” feminina 

como a sensibilidade, a conciliação, a intuição, o trato com crianças, mulheres e 
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idosos, a execução de palestras e conciliação de conflitos, as quais estão 

representadas pelos quesitos 6, 11, 14, 24 e 41. A associação dos homens à opção 

de ambos os sexos foi registrada em apenas treze questões, correspondentes aos 

quesitos 3, 5, 7, 9, 10, 18, 19, 21, 28, 31, 37, 38 e 42, todos apresentados nas 

Tabelas 2, 3 e 4 constantes no capítulo referente à análise empírica. 

Nota-se daí que as subjetividades de gênero (auto) assumidas por alunos e 

alunas em formação, diante das competências e habilidades técnico-profissionais 

descritas no currículo do curso em estudo, fundamentam-se na herança cultural da 

visão biológica do sexo como definidor dos habitus gênero, constituinte das suas 

respectivas identidades, como também da demarcação das fronteiras de gênero 

para o exercício das atividades profissionais a serem desenvolvidas pelos/as 

soldados homens e mulheres. 

Do ponto de vista das relações de gênero, os resultados apontados pelo 

questionário de pesquisa, remete a conclusão de que os Alunos Soldados 

reivindicam a (auto) apropriação exclusiva do habitus militar pela prerrogativa dos 

atributos de uma masculinidade tida por eles como forte, corajosa e viril. 

Desconsideram, portanto, as feminilidades as múltiplas masculinidades presentes no 

cotidiano das relações sociais e profissionais e constitutivas desse modo, das ações 

de natureza policial. Quanto às mulheres, excluídas no interior, elas assumem uma 

posição mais inclusiva de gênero, sugerindo um possível requerimento desse grupo 

pelo espaço simbólico mediante o reconhecimento de que, ambos os sexos estejam 

aptos para o exercício das atividades policiais. Todavia, em termos gerais, os 

resultados evidenciaram, também, que elas ainda subjetivam estereótipos de gênero 

associados à herança da construção cultural e social que historicamente lhes marca 

na assunção de funções relacionadas ao âmbito doméstico, tanto no contexto social 

quanto institucional. 

Aberta a outras interpretações, provisoriamente, conclui-se que a associação 

das competências técnico profissionais às (auto) representações de gênero dos 

sujeitos homens e mulheres submetidos ao currículo do CFSd (2011-2012) refletem 

a omissão curricular verificada na pesquisa documental (re)produzindo identidades e 

representações de gênero masculino e feminino estereotipadas e excludentes das 

mulheres, contribuindo para a perpetuação da dominação masculina que 

fundamentam as desigualdades entre os gêneros, dentre outros meio, pelo 
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descredenciando da participação feminina no repertório mais ampliado das 

atividades policiais.  

A investigação acerca das competências pessoais requeridas pelo currículo 

formal do Curso associadas às concepções de gênero masculino e feminino, 

identificadas e/ou excluídas pelos sujeitos, revelou que as mulheres submetidas ao 

curso em foco, majoritariamente, se (auto) identificam como: mais disciplinadas, 

mais preocupadas com a qualificação e o aperfeiçoamento profissional, mais 

atuantes, mais criativas na solução de problemas e mais aptas para o trabalho em 

equipe. Todavia, o domínio das técnicas de autodefesa, foi para elas excludente das 

mulheres e, portanto, mais identificada exclusivamente com os homens.  

Elas ainda consideram que ambos os sexos têm potencial competente para 

nove das quinze competências pessoais relacionadas, sendo elas: atuar com ética e 

profissionalismo, manter equilíbrio emocional em situações de pressão, agir com 

maior rapidez e perspicácia em situações de conflito, preocupar-se com o 

condicionamento físico adequado à atividade policial, resistência à fadiga psicológica 

e física, manusear armas de fogo e armas não letais, maior firmeza de caráter, ter 

imparcialidade e rapidez na tomada de decisão e adaptação aos padrões de postura 

requerida pela instituição policial militar. A adaptação ao cumprimento de normas e 

regulamentos internos, para as mulheres, dividiu sete menções na (auto) 

identificação exclusiva e com ambos os sexos, registrando apenas uma menção na 

identificação exclusiva dessa habilidade com o homem. 

Quanto aos homens, evidenciou-se que, das quinze questões apresentadas, 

nenhuma delas foi, majoritariamente associada por eles de forma exclusiva às 

mulheres. Contudo, os homens que frequentam o Curso de Formação de Soldados 

da Polícia Militar da Paraíba identificam com ambos os sexos as seguintes 

habilidades pessoais: ética e profissionalismo, disciplina, preocupação com a 

qualificação e o aperfeiçoamento profissional, adaptação ao cumprimento de normas 

e regulamentos internos, firmeza de caráter, iniciativa e criatividade na solução de 

problemas, aptidão para o trabalho em equipe e adaptação aos padrões da 

instituição policial militar.  

Para eles, a (auto) identificação exclusiva com o homem foi assinalada nas 

competências pessoais mais vinculadas à insensibilidade, rudeza, racionalidade, 

virilidade, força e coragem, representadas pelos quesitos: equilíbrio emocional em 

situações de pressão ou alto stress; rapidez e perspicácia em situações de conflito; 
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condicionamento físico adequado; resistência à fadiga psicológica e física; domínio 

das técnicas de autodefesa; manuseio de armas de fogo e armas não letais; 

imparcialidade e rapidez na tomada de decisões. Quando eles associaram as 

competências pessoais, exclusivamente, às mulheres (com variação de 3 a 12 

escolhas num total de 35 sujeitos), os homens atribuíram a elas características 

pessoais tais como: ética e profissionalismo, disciplina, equilíbrio emocional, 

preocupação com o aperfeiçoamento profissional, adaptação às normas e 

regulamentos, firmeza de caráter, iniciativa e criatividade na solução de problemas, 

aptidão para o trabalho em equipe, imparcialidade e rapidez na tomada de decisão e 

adaptação aos padrões da instituição policial militar. 

Os resultados demonstraram que a concepção de gênero de alunos e alunas 

do Curso de Formação de Soldados, confirma a tradição cultural que identifica o 

habitus militar vinculado, às características da virilidade e da coragem como, 

exclusivamente, atribuídas à masculinidade. Os dados evidenciaram ainda que tanto 

homens quanto mulheres. Elas, se identificam com as competências mais 

associadas a organização, criatividade e disciplina, enquanto eles, associam 

imagem da masculinidade nas competências pessoais mais identificadas com a 

virilidade, a força, a coragem e a rudeza, excluindo destas, a representação do 

gênero feminino, conforme demonstrado nos quesitos antes referidos. Ficou 

evidente ainda que embora os homens reconheçam nas mulheres atributos pessoais 

potenciais, eles ainda não lhes credenciam o acesso para um repertório mais 

ampliado das atividades policiais, sugerindo a presunção de um conflito quanto à 

acomodação delas ao campo profissional.  

Considerando que o currículo assume importante papel no aprendizado do 

ser soldado, os resultados anotados nas qualidades pessoais requeridas por ele 

para o exercício profissional, sugerem a presunção de uma lacuna curricular quanto 

à inclusão da problemática das relações de gênero.  Na medida em que as mulheres 

se reconhecem como possuidoras das habilidades pessoais requeridas para um 

repertório ampliado das atividades profissionais, ao mesmo tempo, elas firmam 

percepções restritivas e excludentes de si mesmas na investigação das atividades 

profissionais assinaladas. É plausível então considerar que o indicativo sinalizado 

por esse grupo demande o imperativo de adaptações curriculares melhor adequadas 

às necessidades da sua capacitação técnica para o exercício das atividades 

inerentes ao ofício policial num contexto mais ampliado.    
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Dos dados apontados pelas competências pessoais, conclui-se que as 

representações de gênero assumidas pelos/as alunos/as submetidos/as ao currículo 

do Curso refletem relações hierárquicas de gênero reforçadas pelos critérios de 

seleção dos conteúdos curriculares, mas também, pela omissão de perspectivas 

inclusivas da diversidade de gêneros, como é aqui o caso.  Os saberes privilegiados 

no seu arranjo formal contribuem para efetivar e perpetuar a resistência institucional 

em lidar com a diversidade, dentre elas, a de gênero, o que obstaculiza a efetiva 

inclusão das mulheres no ofício policial. Isso implica em considerar a necessidade 

premente de intervenções pedagógicas e curriculares, com vistas à inclusão de 

abordagens mais democráticas e justas do ponto de vista de gênero.  

A evidência dos dados quantitativos foi analisada qualitativamente nos 

materiais subjetivos apresentados pelos sujeitos homens e mulheres nas 

justificativas. Os argumentos mostraram que as mulheres têm uma concepção mais 

inclusiva de gênero, mediante o argumento que as competências pessoais não têm 

sexo, nem gênero. Por outro lado, esta percepção sugere interpretações múltiplas, 

inclusive, considerando a possibilidade de que este dado represente um fenômeno 

novo pelo anseio das mulheres em reivindicar a partilha pelo espaço simbólico no 

campo da cultura institucional. Contudo, a paridade potencial de homens e mulheres 

quanto às competências pessoais, foi freqüente para apenas sete dos 35 sujeitos 

homens pesquisados. Isso demonstra que eles ainda (auto) assumem uma posição 

dicotômica de gênero e, visivelmente excludente em relação às mulheres, 

requerendo para si a propriedade simbólica exclusiva da identificação do militar com 

os atributos masculinos sob o viés biológico do sexo construído social e 

culturalmente. 

Dentre as mulheres, destacaram-se os argumentos que expressam uma 

noção de feminilidade associada à visão estereotipada do sexo/corpo/natureza 

feminina, sugerindo sua conversão na masculinidade subordinada, uma vez que elas 

submetem-se à ordem do arbítrio cultural dominante, incluindo, estarem subjugadas 

ao rigor de um código moral vinculado ao ideal de feminilidade imposto pela 

convivência social num meio predominantemente masculino. A exaltação das 

qualidades pessoais quanto à maior competência para abertura a novos 

conhecimentos e sensibilidade, sinaliza a necessidade desse grupo da afirmação 

profissional pela via do conhecimento enquanto ferramenta estratégica para 

conquista de espaço institucional e superação dos modelos tradicionais de gênero 
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que limitam fronteiras para os papéis sociais e institucionais. Por outro lado, a 

questão da invisibilidade institucional aparece nos dados qualitativos respondidos 

pelas mulheres como uma realidade incontestável condicionada, sobretudo, pela 

limitação nas funções que lhes são designadas, entretanto, isso nem se coloca para 

os homens. 

As respostas apresentadas pelos homens evidenciaram sua reivindicação 

pela propriedade dos atributos caracterizadores da frieza, racionalidade e, portanto, 

identificadores legítimos do habitus militar enquanto associado de forma exclusiva 

ao homem. Eles presumem-se mais aptos à adaptação da realidade na atividade 

policial, pela via do pertencimento que, culturalmente, lhe (auto) identifica com o 

conjunto simbólico associado às masculinidades atravessado, porém, pela visão 

dicotômica e estereotipada. Por esse viés, eles também demarcam claramente os 

limites da territorialidade em que as masculinidades e feminilidades cabem na 

instituição policial. 

A problematização da temática aqui proposta com base nas evidências dos 

resultados apontados na análise documental e empírica revelou que a epistemologia 

dominante no currículo da formação militar incorpora além dos saberes técnicos, 

artefatos de gênero associados à hegemonia masculina que baliza não só os 

elementos definidores e de identificação do habitus militar, como também 

fundamenta e estrutura a cultura organizacional pela via das relações de poder.  

Por meio do conjunto de representações, valores, normas, significados e 

interpretações, esses elementos engendram-se numa complexa rede estruturante da 

hierarquia e da disciplina características da organização que se transmitem por meio 

dos mais estratégicos e variados dispositivos institucionais, dentre eles, o currículo 

que, aqui, cumpre também a função de oficializar os artefatos de gênero 

considerados legítimos e “naturais” no território das relações de gênero.  

Também pela via da cultura organizacional as relações de poder conformam 

uma complexa rede hierárquica do ponto de vista de gênero, uma vez que enreda a 

idéia da feminilidade subordinada à dominação masculina e, ao mesmo tempo, 

também subordina aos homens pela hierarquia funcional que os submete à 

autoridade das mulheres de hierarquia superior. 

Conclui-se então que a re-produção da visão estereotipada de gênero que 

demarca o território das funções inerentes a cada sexo/gênero no exercício 

profissional, se fundamenta ainda na estrutura patriarcal da sociedade 
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conservadora, evidenciando que esta visão não está, no sentido ideológico, muito 

distante daquela que marcou o contexto de formação das pioneiras, muito embora 

esta investigação tenha se desenvolvido após mais de duas décadas do ingresso 

inaugural de mulheres. 

Ainda que a presença de mulheres na instituição seja hoje uma realidade 

irreversível e incontestável, notadamente, a imagem do habitus militar num tipo ideal 

masculino é ainda estruturante do ideal do sujeito policial militar, excluindo dele, as 

diversas masculinidades, mas também as mulheres. Contribui para isso, um 

conjunto de disposições na estrutura objetiva da realidade institucional, dentre eles, 

o dispositivo legal que quotiza a participação de mulheres em 5% (cinco por cento) 

do efetivo geral da corporação. “Oficializa-se” e naturaliza-se por este meio a noção 

da invisibilidade feminina a nível institucional, mas também social.  

Neste aspecto, contudo, o predicado da presença feminina na instituição 

policial, deixa de ser invisível, ela é mesmo negada manifestando a recusa cultural à 

incorporação do habitus da feminilidade em seu meio, mas não sem conflitos 

simbólicos que se travam tanto no terreno da cultura, quanto do currículo.  

Ademais, a ausência de legislações específicas que regulem determinadas 

condições peculiares à natureza feminina, a exemplo da incidência de gravidez 

durante o período do Curso de Formação, somada à inexistência de dispositivos 

legais que regulam sua carreira, reflete de forma implícita a rejeição à sua presença. 

Da sua exclusão implícita, resulta a masculinização das mulheres militares 

como meio para obterem o reconhecimento social em meio a seus pares, mas 

também se firmarem, profissionalmente, sendo aceitas na condição de “iguais”, 

assim, subjugando-as de todo modo a uma permanente invisibilidade, seja pela 

limitação numérica, a padronização dos corpos e das vestes que lhe homogeneíza 

ou mesmo pela invisibilidade das funções que lhes são destinadas, convertendo-as 

a uma masculinidade subordinada.  

Esse entendimento é o que, a priori, fundamenta o argumento recorrente da 

invisibilidade feminina referida por homens e mulheres para justificar a associação 

de determinadas atividades, exclusivamente, ao homem. O exercício do primado 

masculino que fundamenta a lógica das trocas simbólicas na dominação masculina 

dispensa justificações por assumir uma ordem supostamente natural e neutra na 

cultura institucional. 



145 

 

Nestes termos, entende-se que a omissão curricular sobre a diversidade 

humana e, no interesse mais específico desta pesquisa, sobre a diversidade e 

equidade de gênero, interfere diretamente na constituição das identidades e das 

subjetividades de gênero assumidas pelos homens e mulheres submetidos ao Curso 

de Formação de Soldados, denominado de Curso Técnico em Polícia Preventiva. 

As evidências dessa análise sinalizam implicitamente a natureza contestada 

do currículo na disputa dos significados simbólicos em meio ao terreno do capital 

cultural da instituição policial. Sendo o currículo um local onde, ativamente, se 

produzem e se criam significados sociais além do nível da consciência pessoal ou 

individual, ele se vincula estreitamente às relações sociais de poder e desigualdade.  

No terreno curricular então, homens e mulheres reivindicam trincheiras 

simbólicas na cultura organizacional para situar seu pertencimento subjetivo, sua 

identidade funcional e o espaço de papéis profissionais que lhes cabem. Contudo, 

neste momento, os dados indicam que no contexto do ambiente estudado, a 

vantagem simbólica ainda privilegia e valoriza os atributos sociais e culturais 

vinculados às masculinidades que não só identificam o ser militar, como traduzem a 

legitimidade da exclusão das mulheres. 

Não obstante os limites deste trabalho espera-se, a partir dele, oferecer 

contribuições para o avanço da formação profissional no contexto da Polícia Militar 

da Paraíba no interesse da equidade de gênero; para a reflexão sobre a política e a 

prática curricular da formação profissional dos homens e mulheres constituídos/as 

em policiais militares deste Estado; e, transcendendo os limites corporativos, para a 

prática da cidadania e da polícia cidadã, no sentido de avançar na promoção da 

qualidade dos serviços prestados pela instituição policial militar à sociedade 

paraibana. 

Entendendo que a abordagem das relações de gênero, estimula a prática da 

cidadania e da polícia cidadã, seus benefícios se estendem para o coletivo da 

sociedade, sobretudo, pelo paradigma da segurança voltada para a cidadania. 

Nessa linha, essa investigação revelou que a perspectiva de gênero no contexto da 

formação policial militar oferece múltiplas possibilidades de estudo. O 

aprofundamento sobre a constatação do fenômeno quanto à percepção inclusiva 

das mulheres na identificação de que ambos os sexos têm potencial para as 

atividades policiais, surge como uma fértil possibilidade para investigações futuras. 

Ainda que condicionadas à uma série de limitações que resultam na ausência de 
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reconhecimento social e institucional da presença feminina em algumas funções, de 

elas, de fato, hoje já exercem um repertório variado de atividades. Esta possibilidade 

pode trazer importantes contribuições aos estudos de gênero na seara da 

Segurança Pública na medida em que problematiza questões invisíveis ao olhar das 

políticas de afirmação da presença feminina na instituição e mais ainda, quando 

voltada para uma maior capacidade estratégica da função policial na ótica de que 

homens e mulheres se complementam.  

Por ora, embora limitada à análise do currículo formal, os resultados deste 

trabalho sinalizaram a percepção de gênero masculino e feminino dos/das alunos/as 

submetidos/as ao curso de formação quanto às competências técnico profissionais. 

Também as competências pessoais se mostraram assinadas pelos sujeitos quanto à 

percepção de gênero masculino e feminino. Destarte, cumpre então indagar como 

essas representações são identificadas e/ou excluídas pelos/as docentes do CFSd? 

Quais conteúdos estão implícitos no currículo oculto e no currículo em ação? Como 

as subjetividades de gênero masculino e feminino assinaladas pelos sujeitos em 

formação, se comportam após sua efetiva vivência profissional do ofício policial? 

Quais similaridades e diferenças marcam identidades e subjetividades de gênero 

das oficiais e praças femininos? 

Estas são apenas algumas das muitas outras questões carentes de 

respostas, o que demonstra que este é um campo ainda carente de estudos e por 

isso, ainda fértil de possibilidades de estudo.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esta pesquisa, intitulada Competências De Soldado: Relações De Gênero 
Na Formação Profissional Da Polícia Militar está sendo desenvolvida por Iris 
Oliveira do Nascimento, aluna do Curso de Mestrado em Educação da 

Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profª. Drª. Maria Eulina 

Pessoa de Carvalho e tem por objetivo geral investigar as (auto) representações de 

gênero masculino e feminino na construção curricular do Curso de Formação de 

Soldados/2012, considerando a orientação para a transversalização da temática de 

gênero no processo formativo. Será desenvolvida no ambiente do Centro de 

Educação da Polícia Militar deste Estado. 

Sua participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o/a senhor/a não é 

obrigado/a a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas 

pela pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer 

momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na 

assistência que vem recebendo na Instituição.  

Solicito sua permissão para que o preâmbulo de nossa conversa seja gravada 

como também autorize apresentar os resultados deste estudo em eventos da área 

de educação. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em 

sigilo. A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido/a, formalizando 

aqui, meu consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos 

resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 

______________________________________ 

Assinatura do/a Participante da Pesquisa  

____________________________________ 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

Iris Oliveira do Nascimento 
R. Jornalista Genésio Gambarra Filho, 275, Apt 404, Jardim Cidade Universitária 
CEP: 58052-280, João Pessoa - PB. 
Telefone para contato: (83) 8787-3255 (Oi) 9605-6734 (Tim) 
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Apêndice B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO AOS/AS DISCENTES 

DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMPB/2012 
 

 

 

 
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO 
 

 
a) Idade   

 
       29 a 31 anos  18 a 23 24 a 28  Acima de 32 anos 

 
b) Sexo 

 
               Homem    Mulher 

 
c) Estado Civil  

 
 Solteiro/a Casado/a    Divorciado/a  Outros   

           

d) Grau De Escolaridade 
 

Ensino médio  Superior incompleto  Superior Completo
             

Pós - Graduado 

 
e) Principal Motivação Para Ingresso na Polícia Militar 

 
        Referências/influências familiares  Independência Financeira  

         Vocação                                                   Outros 

 
f) Moradia  

 
     Própria                       Alugada                Com parentes                   Outros 
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BLOCO 2 - COMPETÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL 
Neste segundo bloco de questões, solicita-se que você, de acordo com sua experiência e opinião, assinale 
com um (X) no retângulo correspondente (mulher, homem ou ambos), quem melhor desenvolve a 
competência técnico-profissional indicada.  

 
DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA 

MULHER HOMEM AMBOS 
1. Realiza policiamento ostensivo fardado     
2. Conduz viaturas terrestres (carros, motocicletas, bicicletas)     
3. Relaciona-se com a comunidade nas atividades de 

patrulhamento 
   

4. Averigua situações suspeitas em pessoas, veículos e/ou 
edificações    

5. Fiscaliza condutor, veículos e cargas    
6. Executa ronda escolar    
7. Sinaliza acidentes em rodovias estaduais e vias urbanas    
8. Executa patrulhamento intensificado em áreas com alto índice 

de criminalidade    

9. Vistoria e fiscaliza áreas e licenças de preservação ambiental    
10. Combate o tráfico de animais silvestres, em madeireiras e de 

produtos pesqueiros    

11. Ministra palestras relacionadas à educação para o trânsito, ao 
combate às drogas e à preservação do meio ambiente    

12. Realiza serviço de guarda em sentinela    
13. Negocia ocorrências envolvendo reféns ou suicidas    
14. Administra conflitos com o fim de restabelecer a boa 

convivência entre as partes    

15. Preserva local de crime    
16. Conduz infrator ou criminoso à autoridade competente    
17. Realiza buscas e revistas rotineiras em estabelecimentos 

prisionais    

18. Realiza busca pessoal e em veículos suspeitos    
19. Combate o tráfico de entorpecentes    
20. Municia  e desmunicia armas    
21. Realiza revista de locais e pessoas em áreas de grandes eventos    
22. Escolta dignatários (autoridades)    
23. Realiza prisão de infrator em flagrante delito    
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24. Melhor responde ao atendimento de ocorrências envolvendo 
mulheres, crianças e/ou idosos    

25. Melhor atua no re-estabelecimento da ordem em instituições 
prisionais    

26. Atua em ocorrências de seqüestro    
27. Atua no resgate de reféns    
Cont Bloco 2 – Competência Técnico Profissional 

 
DESCRIÇÃO DA COMPETÊNCIA 

MULHER HOMEM AMBOS 
28. Atua no impedimento de invasão a praças desportivas    
29. Atua no isolamento de torcidas em competições desportivas    
30. Apóia ocorrências de grande vulto    
31. Realiza atividades administrativas internas aos quartéis    
32. Realiza varredura em presídios    
33. Escolta árbitros, torcedores e equipes desportivas    
34. Realiza resgate de pessoas perdidas em áreas de difícil acesso 

(ex: matas)    

35. Embrenha-se em matas em perseguição e busca de infratores    
36. Melhor atua em operações de reintegração de posse    
37. Realiza buscas e apreensões em cumprimento a mandado 

judicial    

38. Dá cumprimento a mandados de prisão pessoal    
39. Melhor atua na escolta em situação transferência de detentos    
40. Melhor protege  testemunhas    
41. Acompanha averiguações de maus tratos ou abusos a crianças, 

adolescentes e idosos    

42. Acompanha oficiais de justiça em entregas de intimação 
judicial    

43. Infiltra-se em meio a grupos criminosos para levantamento de 
informações criminais    

44. Levanta dados e informações referentes a missões policiais 
reservadas (sigilosas)    

Por favor, utilize este espaço para justificar a predominância de suas respostas (Mulher, homem ou ambos) 
totalizadas no Bloco 2 – Competência Técnico Profissional 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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Agradeço sua contribuição! 

BLOCO 3 - COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
Neste segundo bloco de questões, solicita-se que você, de acordo 
com  sua experiência e opinião, assinale com um (X) no retângulo 
correspondente (mulher, homem ou ambos), quem melhor 
desenvolve a competência técnico profissional indicada.  

MULHER HOMEM AMBOS 

1. Melhor atua com ética e profissionalismo    
2. Demonstra maior disciplina    
3. Mantém maior equilíbrio emocional mediante situações de 

pressão (alto nível de stress)    

4. Mais se preocupa com a qualificação e o aperfeiçoamento 
profissional    

5. Melhor se adapta ao cumprimento de normas e regulamentos 
internos da instituição policial militar    

6. Age com maior rapidez e perspicácia em situações de conflito    
7. Mais se preocupa em manter condicionamento físico adequado 

ao exercício da atividade policial    

8. Demonstra maior resistência à fadiga psicológica e física    
9. Demonstra maior domínio das técnicas de auto defesa     
10. Melhor manuseia armas de fogo e armas não letais    
11. Demonstra maior firmeza de caráter    
12. Age com maior iniciativa e criatividade na solução de 

problemas    

13. Desenvolve maior aptidão para o trabalho em equipe    
14. Age com maior imparcialidade e rapidez na tomada de decisão    
15. Melhor se adapta aos padrões de postura requerida pela 

instituição policial militar    

Utilize este espaço para justificar a predominância de suas respostas (Mulher, homem ou ambos) totalizadas 
no Bloco 3 –Competências Pessoais 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Tabela demonstrativa do ingresso de mulheres na PMPB por 
ano de inclusão 
(1987-2012) 

 
Ano  Quantidade  

1987 6 

1989 12 

1990 64 

1991 69 

1992 52 

1993 1 

1994 51 

1995 9 

1998 13 

1999 68 

2000 6 

2001 5 

2002 71 

2003 37 

2004 5 

2005 32 

2006 7 

2007 51 

2008 6 

2009 57 

2010 16 

2011 52 

2012 20 

TOTAL 710 
 


