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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa foi realizada com as associadas da Associação Integrada de Mulheres da 

Segurança Pública de Sergipe (ASIMUSEP). A pesquisa teve como objetivos compreender a 

atuação da Associação dentro do cenário da Segurança Pública em Sergipe e seus processos de 

inserção nos diferentes órgãos aos quais as associadas pertencem. Utilizaram-se as categorias 

gênero, representações identitárias e mulher para pensar a atuação feminina nesse campo de 

trabalho. A pesquisa foi desenvolvida a partir da técnica de observação participante nos eventos 

promovidos pela associação (como o Outubro Rosa, Corrida de combate à violência contra a 

mulher, Feijoada da ASIMUSEP) dentre outros. Também foram aplicados roteiros de 

entrevistas com as associadas com o intuito de analisar de maneira qualitativa as entrevistas e 

os significados extraídos de suas falas para a compreensão do papel da mulher na Segurança 

Pública em Sergipe, bem como o estreitamento dos vínculos entre associadas e ASIMUSEP. O 

trabalho relatou a criação da ASIMUSEP e seu pioneirismo em englobar  diversas profissionais 

da Segurança Pública num único local e os desafios advindos a partir  dessa proposta, 

contribuindo para o debate em torno das pesquisas sobre Mulheres e  Segurança Pública não só 

em Sergipe, mas também no Brasil, dado a singularidade da existência da Associação Integrada 

de Mulheres da Segurança Pública de Sergipe. 
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ABSTRACT 

 

 

This research was conducted with the members of Sergipe's Integrated Association of Public 

Safety Women (ASIMUSEP). The research aimed to understand the Association's performance 

within the Sergipe Public Security scenario and its insertion processes in the different organs to 

which the members belong. The categories gender, identity representations and women were 

used to think about the female performance in this field of work. The research was developed 

from the participant observation technique in the events promoted by the association (such as 

October Rose, Race to combat violence against women, Feijoada from ASIMUSEP) among 

others. Interview scripts were also applied with the associates in order to qualitatively analyze 

the interviews and the meanings extracted from their speeches to understand the role of women 

in Public Security in Sergipe, as well as the closer ties between associates and ASIMUSEP. The 

paper reported the creation of ASIMUSEP and its pioneering role in bringing together several 

Public Security professionals in one place and the challenges arising from this proposal, 

contributing to the debate around research on Women and Public Security not only in Sergipe, 

but also in Brazil, given the uniqueness of the Sergipe Integrated Women's Association of Public 

Security. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Como se começa uma escolha? Quando me propus a estudar mulheres na segurança 

pública, não tinha muita ideia do que essa escolha acarretaria. Sim, pois, na verdade, tenho até 

dúvidas se de fato o pesquisador escolhe um assunto para escrever sobre ele ou se o tema o 

captura e faz com que ele fique absorvido pelo objeto de estudo. Em meados de setembro de 

2016, através do professor Marcos Souza, a quem eu postulava como meu futuro orientador, 

fiquei sabendo da existência da Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública de 

Sergipe. A partir de então, procurei saber mais sobre a Associação, descobri que conhecia uma 

de suas fundadoras e, para meu próprio espanto, era alguém com quem tive contato por um 

tempo no trabalho, mas ela nunca fez comentário algum sobre a existência da Associação. A 

partir desse momento, arregacei as mangas, fiz contato com ela, expliquei que pretendia 

pesquisar sobre a Associação, e ela, de maneira bem solícita, me dirimiu as dúvidas, além de 

me mandar matérias sobre a instituição. Depois disso, foram mais de dois anos convivendo e 

partilhando uma série de coisas  (como exemplos os cafés ao longo das entrevistas, metas  

estabelecidas pelas associadas ao ingressarem na Segurança Pública, frustrações ao longo da 

carreira, mas também conquistas, risadas, algumas vezes choros, silêncios e desabafos) sobre a 

Associação, sobre as associadas, sobre a vivência daquelas mulheres na Segurança Pública 

sergipana. 

São registros, gestos, conversas, sorrisos, lágrimas, projetos, desejos, sonhos, relatos de 

vida pessoal e profissional que não cabem nestas poucas páginas que apresento como conclusão 

de um ciclo. Não cabem por inúmeras razões: primeiro, porque a dinâmica da vida das pessoas 

é suficientemente complexa para dar conta num texto., Segundo, porque é um recorte ínfimo 

de uma série de imbricações sobre vida e trabalho das pessoas, na medida em que uma pesquisa 

antropológica envolve relações entre autor e seus interlocutores numa perspectiva para além da 

dicotomia entre subjetividade/objetividade científica. Terceiro, porque mesmo terminado o 

texto, os desafios continuam para as mulheres da ASIMUSEP. Por último, não cabe porque 

minha limitação enquanto pesquisador iniciante deixou passar uma série de coisas que ainda 

não possuo maturidade suficiente para dar conta, tais como a dinâmica de passar mais tempo 

convivendo com a associação e a inserção no universo da intimidade das mulheres. Penso que 

há um certo tempo para compreender determinadas lógicas inerentes ao modus operandi do 
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mundo feminino. Mas a vida segue e, com ela, a oportunidade de corrigirmos nossos percursos 

e nos aperfeiçoarmos a cada momento de nossa existência. 

Voltando à pergunta inicial — como se inicia o processo de uma escolha —, eu penso 

que se relaciona muito com aquilo que nos toca. No meu caso, o fato de ser policial militar e já 

ter trabalhado com muitas mulheres ao longo dos meus poucos anos de caserna, acredito que 

foi crucial na escolha de pesquisar sobre uma associação de mulheres na Segurança Pública. 

Em entrevistas e em conversas informais com as associadas, elas me relataram ter passado por 

momentos de descrédito de sua capacidade no decorrer de suas jornadas profissionais. Diversas 

associadas falaram sobre episódios relacionados ao trabalho da mulher na Segurança Pública 

em que a importância delas, dentro do aparato policial, foi subestimada. 

A partir de então, passei a ter consciência que esse tema já havia me escolhido desde 

2006, quando eu adentrei na Segurança Pública, no quadro de Soldado combatente, na 

perspectiva de ter a  estabilidade do servidor público, passados os anos aprendi a gostar do 

ofício de ser policial militar, e de poder planejar a construção de metas pessoais com mais 

tranquilidade a partir da estabilidade proporcionada pelo serviço público. 

Naquela época, presenciei alguns episódios em que colegas meus me chamavam para 

atender um chamado de ocorrência policial e deixavam a policial na base. Quando questionava 

o motivo de agirem assim, muitos me diziam: “Deixe-a aí, não vai interferir em nada”. Ou 

ainda: “É uma a menos, porque vou ter que me preocupar com ela na ocorrência”. De modo 

que ao tomar conhecimento da Associação, queria compreender as suas táticas para lidar com 

essa visão depreciativa do trabalho feminino na Segurança Pública. 

Aliado a isso, ao ouvir as histórias partilhadas por essas mulheres, me vinham   situações 

a memória, nas quais eu havia presenciado machismo, misoginia e androcentrismo. Colocava-

me a pensar como existem atitudes que são explícitas e outras mais sutis, e como passamos 

despercebidos, sobretudo nas questões mais sutis. Acredito eu que só conseguimos perceber tais 

casos quando efetivamente nos sentimos afetados. Conforme Jeanne Favret-Saada no texto Ser 

afetado (2005), define que ser afetado pelo mesmo que afeta os nativos permite uma forma de 

comunicação simétrica entre antropólogo e nativos. Sendo assim, para a autora o ser afetado 

não implica em um sentimento, mas sim no antropólogo deixar-se alcançar por uma 

compreensão de mundo diferente da dele. Segundo ela, (2005,p.160), é necessário “conceder 

estatuto epistemológico a essas situações de comunicação involuntária e não intencional”, ou 

seja, o trabalho de campo implicaria no antropólogo permitir-se apreender diferentes formas de 

vida. 
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Deixar-se afetar, conforme a autora, permite que o antropólogo deixe-se tocar por outra 

compreensão de mundo, diferente da sua, apreendendo diferentes formas de viver e entender a 

vida. Segundo seu entendimento, não há que se falar em sentimentos em sua concepção de 

afeto. Assim, descreve sua experiência: 

Embora, durante a pesquisa de campo, não soubesse o que estava fazendo, e 

tampouco o porquê, surpreendo-me hoje com a clareza das minhas escolhas 

metodológicas de então: tudo se passou como se estivesse tentando fazer da 

“participação” um instrumento de conhecimento. Nos encontros com os 

enfeitiçados e desenfeitiçadores, deixei-me afetar, sem procurar pesquisar, 

nem mesmo compreender e reter. (Favret-Saada 2005,p.158) 
 

 

 

E o fato de ser policial, neste processo de afetamento, foi mais salutar do que prejudicial. 

Tenho consciência de que a pesquisa foi, para mim, a oportunidade de adentrar no universo dos 

diferentes olhares das associadas sobre seu trabalho e sobre elas, de como compreendem suas 

trajetórias na Segurança Pública e o papel da Associação nessa jornada de lutas por direitos e 

reconhecimento profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

A aproximação com a Associação 

 

Quando tomei conhecimento da Associação Integrada de Mulheres da Segurança 

Pública de Sergipe, que aglutina diferentes categorias de mulheres profissionais da Segurança 

Pública, inicialmente, fiquei duplamente espantado. Primeiro, pelo fato de terem conseguido 

reunir grupos diferentes numa mesma instituição (a Associação é formada por mulheres do 

Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Sergipe, Polícia Civil do Estado de Sergipe, Polícia 

Militar do Estado de Sergipe, Guarda Municipal de Aracaju e Departamento do Sistema 

Prisional do Estado de Sergipe). Segundo, pelo pioneirismo em torno da ideia de órgãos 

diferentes numa mesma Associação, e, a partir de tal inovação, possibilitar a construção de 

novos horizontes para a mulher na Segurança Pública em Sergipe. O fato de ser policial e poder 

escrever sobre Segurança Pública foi crucial na minha escolha de pesquisar a Associação. 

Desde minha entrada na Polícia Militar de Sergipe, em 2006, convivo diuturnamente 

com a presença feminina, seja na viatura, seja em outros setores da Polícia Militar. E é 

perceptível nessa relação a existência da falta de confiança, por parte de alguns policiais sobre 

a atuação do sexo feminino no policiamento. Isto é recorrente nos relatos de policiais 

masculinos, seja numa brincadeira entre colegas, ou explicitamente, em falas dirigidas às 

policiais femininas. Muitos policiais masculinos me disseram que seria necessário, para 

desempenhar tais atividades, uma mulher com características truculentas, que impusesse uma 

voz firme e um aspecto facial sisudo. O exercício do serviço policial é uma das questões que 

mais me saltou aos olhos e ouvidos ao longo da minha observação do comportamento dos 

policiais masculinos sobre as policiais femininas, preponderantemente, dirigida para as que 

optaram em trabalhar nas ruas. 

Esse tipo de estranhamento sempre povoou minha mente, e confesso que me questionei 

ao longo desses anos a motivação de tal leitura sobre o trabalho feminino. Em algumas 

ocorrências policiais, quando havia mulher na equipe, certos comandantes diziam para ela que 

conversasse com a mulher, em ocorrências de violência doméstica. Ou ainda, se tivesse uma 

mulher para ser abordada e não existisse uma policial no local, alguns olhavam para mim e 

falavam: “nessas horas, faz falta uma Pfem (policial feminina) na guarnição”. Em outros 

momentos, presenciei o comandante da guarnição tomar a chave da viatura policial e passar 

para mim dizendo que eu deveria dirigir, mesmo não sendo o policial que estava escalado como 

motorista, ou ainda na abordagem policial a um homem não deixar que a policial fizesse a 

revista ao suspeito. Como era algo que ele disse somente para  mim, e estávamos somente eu,  

ele  e  a   policial,  o ocorrido  era  despercebido por ela. Nunca houve por parte dela alguma 
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reclamação. Tais eventos povoaram minha mente ao longo desses anos, me causando um 

questionamento sobre esse comportamento dirigido para algumas policiais no cotidiano do 

trabalho policial nas ruas. Dava a  impressão que o trabalho realizado   pela  minha colega seria  

incompleto,  ou  ainda, que surtiria efetividade, logo  para se evitar tal   fato ele  evitava a 

atuação da policial,  mas também  poderia  ser o receio dela  fazer  o trabalho de maneira  mais 

eficaz que  ele,  enfim, o meu comandante nunca  nos justificou  seu  comportamento. 

 Aliado a essa questão pessoal algo que me impulsionou ainda mais em discorrer sobre 

uma Associação de mulheres da Segurança Pública foi o fato de, ao me apresentar como 

interessado em escrever sobre a Associação e relatar que eu era um pesquisador policial, ter 

ocorrido uma abertura simpática por parte das associadas e da diretoria. Talvez o fato de ter 

sido bem recebido pelas minhas interlocutoras esteja numa visão por parte delas de que, num 

certo sentido, eu sabia das dificuldades do cotidiano profissional. Isto me traz à mente a ideia 

de Antropologia at home (PEIRANO, 2006), uma Antropologia característica das últimas 

décadas do século XX, em que os trabalhos se voltaram para grupos internos, sendo que a busca 

por uma alteridade radical não faz parte desse tipo de escrita antropológica. A busca pelo 

exótico, então, deixou de ser o cerne da questão para muitos antropólogos. A partir dessa 

perspectiva, a diferença (característica central na Antropologia) passou a ser analisada e 

interpretada entre grupos urbanos, políticos e sociais que convivem lado a lado com os 

pesquisadores, ou seja, um projeto de ciência antropológica voltada para a sociedade da qual o 

pesquisador é oriundo, por isso, feito em casa. 

O ambiente de acolhimento me deixou à vontade para, inicialmente, conversar sobre a 

criação da Associação, sobre o trabalho feminino na Segurança Pública e como a pesquisa daria 

visibilidade às causas em torno das associadas e, por conseguinte, das mulheres na Segurança 

Pública. No entanto, eu senti um certo desconforto pelo fato de ser suscitada essa ideia de dar 

visibilidade à Associação, pois, na minha visão, elas já possuem visibilidade visto que a minha 

presença lá era um sinal dessa assertiva, e não o contrário. 

Além do mais, apesar de ser policial eu me sentia com um pé dentro e outro fora. Pois, 

na medida em que eu tenho ciência das dificuldades do trabalho na Segurança Pública, várias 

questões relatadas por elas, no que se refere ao cotidiano do trabalho policial, eram fáceis para 

minha compreensão. Contudo, o fato de ser homem, e adentrar num universo de mulheres que 

trabalham na Segurança Pública me deixava com um pé fora, pois eu tinha consciência de que 

por mais empático que eu pudesse ser, não poderia acessar todas as nuances do que significa o 

que elas sentem por serem mulheres e estarem trabalhando nesse lugar. Mas também, não tinha 

a pretensão de acreditar que eu daria conta de todas as agruras, ou ainda dos prazeres sentidos 



15 
 

 
 

por elas em seus cotidianos de servidoras da Segurança Pública. Dito isto, tentei ao máximo ser 

o mais ouvinte possível sobre suas vivências e sobre suas falas. 

 Passados os meses entre o contato inicial e o desenvolvimento da pesquisa, minhas idas 

à Associação, o acompanhamento dos eventos, as conversas com diversas associadas e as 

entrevistas realizadas, percebi que a hospitalidade em relação à minha inserção no cotidiano da 

Associação bem como em parte da vida profissional, e em alguns momentos, na intimidade 

delas continuou a existir. Para mim, isto foi extremamente salutar na medida em que se 

estabeleceu uma relação de confiança entre pesquisador e pesquisadas. Foi fundamental numa 

pesquisa na qual as interlocutoras sentiram-se à vontade para relatar suas visões de mundo, seus 

interesses, suas expectativas em torno do seu desempenho profissional e como tais questões 

interferem na relação entre ela(s) e os outros, tanto no âmbito profissional, quanto no pessoal. 

Outra questão que uma das diretoras acenou como algo relevante e positivo foi o 

interesse de um homem adentrar no universo do trabalho feminino. Segundo a concepção dela, 

ao conhecer o trabalho da Associação, eu poderia ser um agente multiplicador, inclusive junto 

aos meus colegas, sobre a importância do trabalho da mulher na Segurança Pública. Dessa 

maneira, poderia auxiliar na construção de uma visão sobre a importância do trabalho da mulher 

numa área notadamente marcada pela presença dos homens e de todos os tipos de preconceitos 

e desconfianças que são criados em torno delas. 

Provavelmente, o fato de um homem pesquisar sobre mulheres na Segurança Pública 

pode surtir o efeito pedagógico e, a partir dessa reflexão, outros homens passarem a enxergar 

de maneira empática e respeitosa o trabalho feminino nos diversos órgãos da Segurança Pública. 

Mas, como disse, já havia deixado claro que eu apenas era uma pessoa curiosa, que me senti 

instigado em conhecer o trabalho da Associação e que meu intento era de entender como as 

mulheres se organizaram para lutar por seus direitos na Segurança Pública. Esclareci, mais uma 

vez, que a própria existência da Associação se configura como uma ação pedagógica no sentido 

mais amplo, diria até no sentido de experimentação e propositura para a vida. 

Este trabalho tem relação não apenas comigo (policial militar), mas também, e 

principalmente, se relaciona com determinados comportamentos e estruturas que se fixam como 

sendo a representação de alguém e/ou de um grupo, nesse caso específico, de mulheres 

profissionais da Segurança Pública. O que o objeto ASIMUSEP representa na pesquisa sobre 

Segurança Pública é como as mulheres de diferentes instituições desta área se articulam em 

torno de efetivar os seus direitos frente ao Estado, como é a ação política da Associação e como, 

a partir disto, ocorrem conquistas para as suas associadas representa também a busca por 
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afirmação profissional dentro de um ambiente que não foi pensado, criado e preparado para a 

inserção e atuação dessas profissionais: a Segurança Pública. 
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Considerações Metodológicas 

 

 

O presente estudo parte da metodologia qualitativa em Ciências Sociais. Acreditamos 

que não cabe neste espaço uma discussão aprofundada sobre a pesquisa qualitativa, contudo, 

teceremos breves considerações para marcar o lugar do qual estamos partindo. Nesse sentido, 

González (2002) defende que o caráter dialógico da pesquisa qualitativa permite realizar a 

investigação considerando a natureza interpretativa e compreensiva do fenômeno. Além disso, 

esta abordagem observa os aspectos subjetivos inerentes aos sujeitos pesquisados, como por 

exemplo, os significados, os valores, as representações e as atitudes; bem como o contexto 

social, cultural e econômico onde o fenômeno ocorre (TRIVIÑOS, 1987). 

Nesta metodologia “os dados recolhidos são denominados por qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de 

complexo tratamento estatístico” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). Os dados são geralmente 

recolhidos em contextos naturais, sem necessariamente se levantar ou tentar comprovar 

hipóteses ou medir variáveis, com a finalidade de apreender as diversas perspectivas dos 

sujeitos e os fenômenos em sua complexidade. A abordagem qualitativa é também denominada 

naturalista “porque o investigador frequenta os locais em que naturalmente se verificam os 

fenômenos nos quais está interessado, incidindo os dados recolhidos nos comportamentos 

naturais das pessoas” (BOGDAN; BIKLE, 1994, p. 17) e em suas interações com o meio e os 

demais, onde constroem seus repertórios de significados. Ainda conforme Bogdan e Bikle 

(1994, p. 11), a investigação qualitativa surgiu de um campo inicialmente dominado por práticas 

de mensuração, elaboração de testes de hipóteses variáveis etc., da qual “alargou-se para 

contemplar uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria 

fundamentada e o estudo das percepções pessoais”. 

 Como estamos falando de um trabalho em Antropologia, a ida ao campo foi o cerne da 

pesquisa, seja para realização de entrevista semiestruturada, a partir de um eixo de perguntas 

relacionadas ao trabalho — o que fazem, há quanto tempo e suas vivências nas diversas 

instituições nas quais trabalham —, também de um eixo sobre a relação entre as associadas e 

outras mulheres e homens no trabalho e a participação delas nos eventos programados pela 

associação, mas também dos significados deles para elas. Em dias que não havia nenhum tipo 

de evento, fui até a Associação a fim de experenciar os acontecimentos que se desenrolavam 

corriqueiramente por lá. De modo que o encontro entre pesquisador e pesquisado permitiu a 

produção do relato etnográfico. Pratt (2016) afirma que o antropólogo experimenta o ambiente 
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e os modos de vida nativos por si mesmo, vê com seus próprios olhos, chega até mesmo a 

desempenhar alguns papéis, muito embora inventados, na vida cotidiana da comunidade. 

No que concerne ao levantamento de campo, foram realizadas visitas na sede da 

Associação e nos eventos feitos por ela, tais como: feijoada com o objetivo de angariar fundos 

para a construção da sede própria da ASIMUSEP; Outubro Rosa, evento sobre o câncer de 

mama e outras questões relacionadas à saúde da mulher; manifestação em favor do aumento do 

vale-refeição de policiais militares; corrida pelo fim da violência contra as mulheres e 

panfletagem sobre a Lei Maria da Penha; homenagem na Assembleia Legislativa de Sergipe ao 

Dia da Policial Militar, sempre entrei em contato com parte da direção para saber sobre a 

programação da instituição, a finalidade dessas visitas foi perceber como as ações acontecem 

na prática, no cotidiano dela. Também realizei acompanhamentos a reuniões envolvendo a 

Associação e os gestores das instituições das quais as associadas fazem parte. 

 Nesse sentido, o campo tem como desafio nos fazer suscitar os questionamentos e a 

existência do fato antropológico — me refiro a este último numa perspectiva malinowskiana, 

pois os fatos não existem por si só, não estão no campo para serem colhidos como se fossem 

frutas maduras prontas para tal. O campo não fornece dados, mas informações que costumamos 

chamar de dados. As informações se transformam em dados no processo reflexivo, posterior à 

sua coleta (GUBER, 2005). É, na verdade, uma elucubração do pesquisador a partir da imersão 

dele e é nessa perspectiva que compreendo a imersão no campo e, consequentemente, o 

levantamento das conjecturas que surgirão a partir desse mergulho entre campo e pesquisador. 

São dois momentos no campo: inicialmente, o antropólogo registra informações 

mediante o ver e o ouvir — como nos diz OLIVEIRA (1998, p. 21), são as “duas muletas que 

lhe permitem trafegar”. Esse ouvir é no sentido de dar a palavra não para ouvir o que queremos, 

mas sim para ouvir o que os nossos interlocutores têm a dizer. É por meio desse diálogo que os 

dados se fazem para o pesquisador. 

A prática de campo está intimamente ligada à pesquisa etnográfica “em antropologia, o 

que os praticantes fazem é a etnografia. E ao compreender o que é a prática da etnografia, é que 

se pode começar a entender o que representa a análise antropológica como forma de 

conhecimento” (GEERTZ, 2008, p. 26). Sendo assim, não basta apenas descrever o que foi visto 

e anotado pelo antropólogo. Ele deve ir além, tem de interpretar e fazer ressignificações de tudo 

que ele anotou, presenciou. Dos gestos, das pausas, dos silêncios, dos olhares, pois tudo é 

matéria-prima do trabalho antropológico. No que concerne ao método etnográfico, aduzimos 

que “[este] não se confunde nem se reduz a uma técnica; pode usar ou servir-se de várias, 
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conforme as circunstâncias de cada pesquisa; ele é antes um modo de acercamento e apreensão 

do que um conjunto de procedimentos” (MAGNANI, 2002, p.17). 

 Como instrumento de coleta dos dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada, na 

medida em que tal formato oferece maior liberdade para o entrevistado e o entrevistador, além 

de possibilitar a formulação de novas perguntas ao longo da conversa. Todas as participantes 

responderam a um mesmo roteiro de perguntas (ANEXO A). As unidades iniciais de referência 

para elaboração do roteiro foram os tópicos sobre identificação das entrevistadas e aspectos 

relacionados ao exercício profissional destas mulheres. Esses tópicos foram desenvolvidos 

também a fim de estimular a entrevistada a discorrer, de forma mais abrangente, sobre sua 

atuação na Segurança Pública e sua participação na Associação, levando em consideração todos 

os aspectos que podiam ou não estar presentes em seus percursos. Sendo assim, o roteiro de 

entrevistas criado serviu como base de apoio, alcançando-se a temática que se desejava discutir 

através de uma conversa e interação entre a participante e o pesquisador, uma vez que o 

entrevistador tinha abertura de intervir na conversação, de forma espontânea e não controlada. 

Diante das respostas, eram feitos novos questionamentos e intervenções solicitando 

mais esclarecimentos ou comentando algo a respeito do que estava sendo mencionado. Foram 

realizadas 18 (dezoito) entrevistas. Inicialmente pensei em ter representatividade de todas as 

categorias, ou seja, de policiais militares policiais civis, bombeiros militares, agentes prisionais 

e guardas municipais. Entretanto, em relação às últimas, não obtive êxito, tentei entrevistá-las, 

porém não responderam aos meus contatos por telefone e mensagem. Perguntei se tinham 

algum receio de retaliação por parte de seu órgão de origem, e silenciaram sobre o fato, o que 

pode indicar sim o temor da exposição de alguma fala sobre seu trabalho e dessa maneira  ser 

punida  por quem ela estiver  subordinada hierarquicamente. Ainda explicitei quem era, o que 

queria, o sigilo dos dados e que elas poderiam desistir em qualquer momento de ter sua 

entrevista utilizada, mesmo assim a negativa permaneceu, então, optei por respeitar tal 

posicionamento. Sendo assim, decidi que todas as associadas entrevistadas deveriam ser de 

maneira voluntária, já que esta seria uma forma de demonstrar o interesse em falar e que esse 

aceno se relaciona com um nível de envolvimento com a pesquisa. 

A partir da realização dos depoimentos, foram levantadas e organizadas as informações 

relativas ao objeto da investigação e, na dependência do volume e da qualidade delas, o material 

de análise tornou-se cada vez mais consistente e esclarecedor. Quando já é possível identificar 

padrões simbólicos, práticas, sistemas classificatórios, categorias de análise da realidade e 

visões de mundo do universo em questão, e as recorrências atingem o que se convencionou 
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chamar de “ponto de saturação”, dá-se por finalizado o trabalho de campo, sabendo que se pode 

(e deve) voltar para esclarecimentos. 

A escolha das entrevistadas levou em consideração o percentual de participação das 

associadas, bem como a adesão da associada na concessão da entrevista. Começamos a série de 

conversas pela presidente da Associação (que é policial militar) e demos prosseguimento até 

obter um material que nos permitisse possuir uma análise mais robusta e, dessa maneira, 

estabelecer o entendimento de “significados, sistemas simbólicos e de classificação, códigos, 

práticas, valores, atitudes, ideias e sentimentos” (DAUSTER, 1999, p. 2). 

Procurei estabelecer relações entre as falas das associadas e a evocação de sentidos a 

partir de seus relatos com o escopo de descrever o perfil socioprofissional delas. Além de 

analisar as representações identitárias feitas através dos eventos organizados pela Associação. 

Em suma, ao analisarmos essas entrevistas, podemos aliar teoria e prática para a 

construção da pesquisa antropológica. Foram feitas ainda análises dos cartazes que a 

Associação confeccionou para expor durante seus eventos, com o objetivo de entender os 

sentidos relacionados às imagens evocadas pelas fotografias e às cores utilizadas para 

representar tanto a Associação, quanto suas associadas. 
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Capítulo I 

SOBRE A BUSCA DOS DIREITOS DAS MULHERES NA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

1.Gênero e Segurança Pública 

 

Nos últimos anos, um dos temas mais recorrentes nas pesquisas em Ciências Sociais, no 

Brasil, está relacionado com o papel da mulher dentro das instituições de Segurança Pública, 

tais trabalhos são mais constantes, principalmente nos diversos programas de pós-graduações 

país afora. 

Recentemente, diversos trabalhos versam sobre a inserção das mulheres nos vários ór-

gãos da segurança pública, (SADEK,2002, MOREIRA,2011, NASCIMENTO, 2013; SAN-

TOS, 2014; TOBIAS, 2014 SOUZA,2014, DENARI,2016). Essas pesquisas têm se debruçado 

em problematizar, compreender e questionar que papel é esse que foi atribuído às mulheres na 

esfera de segurança pública brasileira. Conforme Moreira é a partir do policiamento feminino 

implantado em São Paulo, em meados da década de 1950, que se criou a gênese da identidade 

de policial feminino, contrastado drasticamente com o policiamento executado pelos homens: 

 

Troféus em exibição, pedras e papelotes de entorpecentes e munições de dife-

rentes calibres, cotidianamente, desenham o nome das corporações policiais, em 

aparições na mídia televisiva e impressa. A autorrepresentação propagandeada 

pelas diversas corporações policiais, pautada em exibições de força e subjuga-

ção daqueles julgados “fora da lei”, contrasta sobremaneira, com as imagens 

relativas à Polícia Feminina de São Paulo, na década de 50. Ao invés de projé-

teis narcóticos, as policiais femininas estavam representadas a partir de orações 

e símbolos natalinos (Moreira:2011, p.149) 
 

Ainda segundo Moreira a imagem produzida sobre o policiamento feminino se vincu-

lou a ideia de civilidade, contenção de características selvagens atribuídas ao homem e conse-

quentemente ao tipo de policiamento exercido pelos homens. A partir daí se opera uma oposição 

muito bem demarcada entre o policiamento masculino (viris, selvagens, destemidos, violentos 

e ásperos) e o tipo de policiamento executado por mulheres, no qual atribui docilidade, genti-

leza, dialogo e civilidade e a partir disso um tipo de trabalho assistencialista exercido pelas 

policiais, fruto da construção “de mulher maternal”. 

Entre as décadas de 1970 e 1980, a discussão sobre o papel da mulher nas instituições 

policiais é reacendido com a problematização de redefinição da forma de atuar das corporações 

militares no contexto pós-ditadura. Nesta conjuntura, a presença feminina era entendida como 
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uma oportunidade de reforma, de humanização, com ênfase em “estratégias preventivas – me-

nos truculentas – de policiamento”, sendo atribuições típicas de uma mulher (CALAZANS, 

2004, p.2). Numa perspectiva de que “a condição policial, no caso dos homens, apenas acentu-

aria os piores atributos da masculinidade”, a inserção das mulheres significaria uma alteração 

profunda na organização e funcionamento das Polícias Militares, como forma de “despir por 

completo os resquícios do passado dos anos da ditadura” dessas instituições (SOARES e MU-

SUMECI, 2005). Em nenhum momento se pensou sobre a questão da igualdade de sexo (MO-

REIRA, 2009), mas sim de que modo os atributos tipicamente femininos (como sensibilidade, 

adaptabilidade e habilidade em cuidar de pessoas) levariam à produção de uma polícia moderna 

(CAPPELLE, 2006). 

Um outro aspecto que contribui para o interesse sobre a  inserção de mulheres na se-

gurança pública tem relação direta com o advento da Constituição Federal de 1988, na medida 

em que a norma constitucional prevê que homens e mulheres são iguais em direitos e obriga-

ções, conforme art. 5º, II, da Constituição Federal, e que a investidura em cargo ou emprego 

público depende de aprovação prévia em concurso público (CF.1988,art. 37,§ II,), podendo a 

lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a “natureza do cargo” exigir. Sendo 

assim, devem ser considerados dois requisitos para o exercício de qualquer diferenciação para 

contratação de servidores públicos: lei em sentido estrito e fundamentação baseada nas especi-

ficidades do cargo (exemplo: alguém com problemas locomotores no exercício da atividade 

policial). Numa perspectiva de um regime democrático a inserção de mais mulheres na segu-

rança pública também se vincula ao contexto político mais amplo de lutas e reivindicações dos 

movimentos feministas. O feminismo no Brasil manteve uma forte aliança com os movimentos 

populares onde as mulheres eram maioria e tratou da violência sexual doméstica, aliando-a às 

discussões sobre a democracia. Identificou ainda, junto ao Estado, políticas públicas, como ca-

nais de sua eliminação (SOARES,1994). 

 O feminismo identificou o Estado como a concretização material e simbólica do poder 

político central, na medida em que ele sintetiza as relações de exclusão entre os diversos atores 

sociais, atribuindo uma dimensão institucional e um aporte de generalidade ao conjunto da 

sociedade, além disso demonstrou que o poder opera em todas as instâncias do cotidiano 

(SOARES,1994) 

Em “A (Trans)formação de Oficiais da Polícia Militar de Sergipe”, dissertação de 

mestrado apresentada, em 2014, ao Núcleo de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe, Tobias apresenta o trajeto da formação dos oficiais que compõem a Polícia 

Militar de Sergipe. A autora enfatiza o processo de educação do aluno do curso de formação de 
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oficiais, passando desde sua entrada na instituição, por seu amoldamento e internalização de 

uma construção de identidade militar, bem como os códigos próprios do militarismo, 

diferenciando-se dos demais profissionais da Segurança Pública que pertencem à esfera civil. 

Tobias (2014) dedica um capítulo para a formação da policial oficial feminina e aponta alguns 

relatos sobre o preconceito em relação ao trabalho da PFem, contudo, este não é o cerne da 

pesquisa. 

Em “Mulheres policiais nas unidades operacionais da PMSE: surpresas e mobilidade 

em meio às práticas ostensivas”, (BRAGA, 2012) possui a finalidade de compreender como as 

mulheres que atuam no serviço operacional da Polícia Militar de Sergipe (Mais especificamente 

o Batalhão de Choque), lidam com as estratégias propostas pelas relações de força estabelecidas 

no cotidiano do trabalho, com escopo de elencar possíveis situações de desrespeito e 

discriminação, bem como as relações de gênero que perpassam nessa relação trabalhista. 

 No texto “Eu não trabalho com PFem – Questões institucionais na PM/SE” (SANTOS, 

2014) foi resultado do Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Gestão de 

Políticas Públicas em Gênero e Raça da UFS. A autora discorre sobre o olhar masculino acerca 

do trabalho das policiais femininas no serviço de policiamento de rua. Através do relato de 

policiais, foi investigada a leitura que eles construíram ao trabalhar no policiamento ostensivo 

(o chamado policiamento operacional) com mulheres ao seu lado. O objetivo foi identificar os 

obstáculos que impedem a integração entre homens e mulheres que compõem a Polícia Militar 

do Estado de Sergipe, além de detectar situações que envolvam preconceito de gênero dentro 

da instituição. Conforme Santos (2014). há questões particulares e institucionais que reforçam 

um certo preconceito sobre o trabalho da mulher dentro da polícia militar em Sergipe, embora 

existam uns pequenos avanços de ordem administrativa. 

A dissertação de mestrado em Educação “Autorrepresentações de gênero de alunos e 

alunas do curso de formação de soldados da Polícia Militar” foi apresentada em 2013 na 

Universidade Federal da Paraíba. Teve como finalidade responder à questão de como alunos e 

alunas soldados reconhecem as (auto)representações de gênero ante as competências técnico-

profissionais e habilidades pessoais descritas no currículo formal do curso de formação de 

soldados da Polícia Militar da Paraíba, realizado entre setembro de 2011 e julho de 2012, que 

foi o marco temporal da pesquisa. A autora advoga que homens e mulheres tendem a reivindicar 

trincheiras simbólicas na cultura organizacional para situar seu pertencimento subjetivo, sua 

identidade funcional e o espaço de papéis profissionais que lhes cabem (NASCIMENTO, 

2013). Segundo ela, 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 
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às masculinidades que não só servem para identificar o ser militar, como traduzem a 

legitimidade da exclusão das mulheres. Mesmo que estas sejam subjugadas ao processo da 

masculinização pela incorporação do habitus policial militar, ainda assim, se mantém cativas 

pelo viés da invisibilidade e/ou das funções consideradas “de pouca relevância”. 

Já a tese de doutorado apresentada em 2014 na Universidade Estadual de Campinas, 

intitulada: “Sou policial, mas sou mulher: gênero e representações sociais na Polícia Militar de 

São Paulo” (SOUZA, 2014), traça um panorama do papel da mulher policial dentro da polícia 

militar do estado de São Paulo. Os códigos secretos e as relações de gênero, bem como as 

representações em torno da policial feminina são as problematizações da tese. Além disso, o 

trabalho enumera as conquistas das mulheres dentro da instituição policial militar paulista e 

como tais conquistas são vistas com desconfiança pelos policiais masculinos. De acordo com o 

autor, estas podem ser vistas como um sinal de fraqueza da instituição Policial Militar frente ao 

combate do crime. 

Essas pesquisas realizadas sobre a inserção das mulheres na Segurança Pública 

brasileira traçam a radiografia de um impasse: de um lado, valores arraigados de uma cultura 

masculina com pouca disposição em lidar com a presença feminina num reduto que em grande 

medida sempre foi ocupado por homens; por outro, a mulher que tem de saber lidar com a 

entrada num terreno no qual sua ascensão gera desconforto e desconfiança por parte de seus 

pares. Em muitos dos trabalhos que são produzidos sobre a mulher na Segurança Pública é 

recorrente a utilização da categoria gênero. Tal denominação sendo pensada e repensada ao 

longo de amplos debates teóricos, os quais envolveram diversos campos do conhecimento 

(SCOTT,1990; STRATTHERN, 1988; BUTLER, 1990). 

 A concepção de gênero alude à referência social do sujeito masculino ou feminino. 

Desse modo, Scott (1990) estabelece sua discussão para o termo “gênero” por diversos pontos 

de vista relacionados às correntes teóricas, além de ressaltar a sua relevância para produção de 

pesquisas históricas que associam a categoria “gênero” a subordinação da mulher e da 

dominação dos homens. A autora analisa o gênero como elemento constitutivo das relações 

sociais baseadas nas diferenças entre os sexos e como a primeira forma de manifestar poder, 

“ao mesmo tempo [que o termo “gênero” representa] categorias vazias e transbordantes, pois 

que, quando parecem fixadas, elas recebem, apesar de tudo, definições alternativas, negadas ou 

reprimidas” (SCOTT, 1990, p.93). 

Nessa vertente, busca-se desnaturalizar e desessencializar a categoria mulher por meio 

da inclusão de aspectos como classes sociais, nacionalidades, religiosidades e orientações 

sexuais, o que permite abarcar uma variedade de identidades de mulheres. Nessa perspectiva, 
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Joan Scott (1990) definiu gênero como um elemento constitutivo de relações sociais pautados 

nas diferenças percebidas entre os sexos, além de uma forma primeira de significar as relações 

de poder. 

Para Maria do Mar Pereira (2012), gênero é uma série de conjuntos negociados no 

espaço e no tempo e que tratam também de hierarquias entre pessoas e coisas. Nesse sentido, é 

algo dinâmico e plural, na medida em que diversos autores participam do debate na construção 

da própria categoria de gênero. 

Uma outra autora que ao nosso entendimento contribui para esse debate, guardada as 

devidas proporções de sua época é Margaret Mead, em sua pesquisa denominada Sexo e 

temperamento (2003), realizada na Nova Guiné. Ela analisa três povos ao longo dos anos de 

1931-1933 e produz uma interpretação inovadora para época. Na tribo Arapesh, apesar do 

homem e da mulher realizarem funções diferentes, não existe distinção entre o seu 

comportamento, pois o objetivo principal é o apoio total no crescimento dos filhos. A menina 

Arapesh vai ainda criança morar com a família do marido, sendo ele o responsável por alimentá-

la e cuidá-la para que cresça bem e saudável. Há um tabu acerca do crescimento da menina, que 

se for iniciada sexualmente antes pode ficar feia ou não crescer adequadamente. Depois do 

casamento, a preparação do casal é para o recebimento do filho, a maternidade é uma relação 

entre pai e mãe. Quando a criança nasce, existem regras para os pais seguirem até o seu 

crescimento, por exemplo, não ter relação sexual entre si até a criança atingir, mais ou menos, 

os dois anos de idade. 

A segunda tribo analisada por Mead (2003) é os Mundugumor, onde o comportamento 

feminino e masculino é violento. Para entender essa relação conflituosa, é preciso compreender 

a configuração do parentesco na tribo. O pai tem maior proximidade com as filhas, ele deseja 

ter muitas meninas, porque estas podem ser trocadas por outras esposas. Quanto mais esposas 

o homem possuir, tão mais rico ele é considerado, pois são elas as responsáveis pela secagem 

do fumo, objeto de riqueza na sociedade estudada. A esposa, por sua vez, nunca deseja 

engravidar, porque se nasce uma mulher, a chance é que a casa receba outra matriarca. Ao 

mesmo tempo, o pai não deseja a gravidez da esposa, pois se nasce um menino, este pode usar 

uma das irmãs como objeto de troca por esposas. Portanto, nesta sociedade os laços familiares 

e os comportamentos dos gêneros são baseados no confronto e na disputa. 

A última tribo apresentada no livro são os Tchambuli, em que o comportamento 

feminino e masculino é distinto. A mulher é quem pesca, detém a posição de poder na sociedade, 

controlando o lucro das relações de comércio, e tem a opção de escolher o parceiro para a união 
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matrimonial. Enquanto os homens se preocupam com as atividades cerimoniais, cuidando dos 

ornamentos e das atividades artísticas. São os chefes da família, porém, quem estipula as regras 

são as esposas. 

A partir da análise desses grupos sociais, Mead (2003) os comparou com a sociedade 

ocidental patriarcal em que os homens são mais agressivos e as mulheres mais carinhosas, 

distinção que é atribuída à biologia vinculada ao binômio masculino/feminino. Ela constatou 

na Nova Guiné que: 

o ideal Arapesh é o homem dócil e suscetível, casado com uma mulher dócil 

e suscetível; o ideal Mundugumor é o homem violento e agressivo, casado 

com uma mulher também violenta e agressiva. Na terceira tribo, os Tchambuli, 

deparamos verdadeira inversão das atitudes sexuais da nossa própria cultura, 

sendo a mulher o parceiro dirigente, dominador e impessoal, e o homem a 

pessoa menos responsável e subordinado emocionalmente. [...] Se aquelas 

atitudes temperamentais que tradicionalmente reputamos femininas – tais 

como passividade, suscetibilidade e disposição de acalentar crianças – podem 

tão facilmente ser erigidas como padrão masculino numa tribo, e na outra ser 

prescritas para a maioria das mulheres, assim como para a maioria dos 

homens, não nos resta mais a menor base para considerar tais aspectos de 

comportamento como ligados ao sexo. E esta conclusão torna-se ainda mais 

forte quando observamos a verdadeira inversão entre os Tchambuli, da posição 

de dominância dos dois sexos, a despeito da existência de instituições 

patrilineares formais (MEAD,2003, p. 268). 
 

Mead (2003) expõe, em “Sexo e temperamento”, argumentos consistentes para reforçar 

a tese de que, mais do que a biologia, é a cultura que molda o comportamento das pessoas em 

sociedade. Ela vai além ao questionar e refutar os atributos biológicos como elementos 

determinantes para o discurso de supremacia masculina.  Nesse sentido, ela foi uma das grandes 

autoras que influenciaram o pensamento feminista, ao demonstrar como a cultura se relaciona 

com a construção de uma narrativa sobre os indivíduos. Ela não só evidenciou que não existia 

temperamento natural ou inato atribuído a homens e mulheres, como também dividiu as 

categorias de sexo e temperamento em termos respectivamente biológicos, psicológicos e 

culturais. 

Para ela, cabe a cada cultura, num processo de escolha, promover tipos temperamentais 

que se tornam tendências dominantes na sociedade, não necessariamente opostos, para homens 

e mulheres. De modo que poderíamos dizer que um movimento social de mulheres na 

Segurança Pública também possui esse caráter de desnaturalizar o discurso sobre o trabalho da 

mulher na área policial. 

Para Judith Butler (2014), gênero é a maneira como as noções de masculino e feminino 

são criadas e naturalizadas pelos indivíduos, segundo ela tal construção pode ser também 
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reconstruída e consequentemente desnaturalizada. Para ela, o gênero é aquilo que constrói 

regularidades, e isso ocorre através de normas que, por sua vez, criam uma maneira na qual, 

ações repetidas cotidianamente originam normatividades em relação ao que deve ser masculino 

e feminino. Conforme Butler (2014), há o perigo de se criar um marco implicitamente 

heterossexual para a descrição dos gêneros, da identidade de gênero e da sexualidade. Os 

sujeitos que constroem na sexualidade, práticas divergentes a essa binariedade não são 

alcançados pelos modelos explicativos desenvolvidos nos debates feministas até então. A partir 

do surgimento de outros atores no debate sobre gênero-principalmente a partir dos estudos 

Queer –, a questão deixou de se circunscrever a uma oposição de masculino/feminino como 

alguns estudos sugeriam (BUTLER, 2014). 

Em consonância com o debate em torno da questão de gênero, Guacira Lopes Louro 

(2000, p. 7) aduz que: 

As muitas formas de fazer-se mulher ou homem, as várias possibilidades de 

viver prazeres e desejos corporais são sempre sugeridas, anunciadas, 

promovidas socialmente (e hoje possivelmente de formas mais explícitas do que 

antes). Elas são também, renovadamente, reguladas, condenadas ou negadas. 
 

Segundo esta autora, as maneiras de se viver o fazer homem/mulher são processos que 

cotidianamente estão se fazendo e refazendo, mas também a própria sexualidade é dessa 

maneira. Portanto, há a busca pela regulação social, jurídica e biológica dos indivíduos e 

consequentemente da sua sexualidade, negando algumas e reafirmando outras, seja de maneira 

velada ou taxativa, na normatização inclusive dos corpos e das ações dos indivíduos (LOURO, 

2000). 

Nesse aspecto, gostaria de salientar que, ao participar dos eventos da Associação, pude 

perceber algumas associadas que estavam com suas companheiras, fato que me chamou a 

atenção. Perguntei a elas se poderiam conceder uma entrevista para a pesquisa, mas se negaram 

– sendo que uma delas me apresentou a mulher que estava ao seu lado como sua esposa. Ao 

longo do meu itinerário de pesquisa, só a vi mais uma vez em outro evento da Associação. 

Quando procurei saber se as questões relacionadas a identidades sexuais em algum momento 

teriam chegado enquanto demandas na Associação, uma das diretoras me respondeu que nunca 

ocorreu por parte das associadas esse tipo de demanda. 

Nas entrevistas realizadas com as nossas interlocutoras, é recorrente o espectro sobre a 

questão gênero no seu cotidiano trabalhista: 

 

os policiais masculinos lidam com a presença da mulher de uma maneira às 

vezes sutil, outras declaradamente negativas dentro da polícia, que é uma coisa 
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que eu percebo... Muitos dizem que você não dá conta, que você não vai fazer, 

conseguir, já que é mulher e é fraca. Ou as pessoas te testam... então é assim, 

ou desdenham do seu trabalho, ou te sugam, querendo equiparar ao trabalho 

do homem, dizendo que é tudo polícia, que não tem sexo e nem serviço 

diferenciado. É para provar sempre que é competente, tem que matar um leão 

a cada dia (E 4) 
 

Há um viés que perpassa a questão de gênero, o que implica uma série de tensões entre 

homens e mulheres no ambiente da Segurança Pública. Ou, segundo Souza (2012, p.220), “o 

trabalho da polícia é guiado por uma ética interna que valoriza aspectos da masculinidade e 

atitudes sexistas, com o lugar diminuto das mulheres […] numérico e simbólico na instituição”. 

Em muitos casos, é uma visão de que a Segurança Pública é notadamente um serviço 

para ‘‘macho”, “viril”, características atribuídas ao homem. Tal característica seria, pois, a 

representação do que é ser um policial. Tal representação opera nas relações sociais do cotidiano 

conforme nos relata Moscovici (1978, p.41): “as relações sociais que estabelecemos no 

cotidiano são fruto de representações que são facilmente apreendidas”. O que significa dizer 

que a Representação Social, para Moscovici (1978), possui uma dupla dimensão: sujeito e 

sociedade, e situa-se no limiar de uma série de conceitos sociológicos e psicológicos. Pois a 

representação é, ao mesmo tempo, o produto e o processo de uma atividade mental segundo a 

qual o sujeito ou um grupo reconstitui o real, confrontando e atribuindo uma significação 

específica. 

Sendo assim, em termos de produto, volta-se para o conteúdo das representações, para 

o conhecimento de senso comum, que permite aos sujeitos interpretarem o mundo e orientarem 

a comunicação entre eles, na medida em que, ao entrarem em contato com um determinado 

objeto, o representam e, em certo sentido, criam uma teoria que vai orientar suas ações e 

comportamentos. Podemos, a partir de então, saber como se constroem as representações, como 

se dá a incorporação do novo, do não familiar, aos universos consensuais. Nesse sentido, para 

Moscovici (1978), a construção das representações envolve dois processos formadores: a 

ancoragem e a objetivação. Assim, “o processo é responsável pelo enraizamento social da 

representação e de seu objeto” (SÁ, 1995, p. 44). 

Numa entrevista com uma das fundadoras da ASIMUSEP, ela nos relatou que ouviu de 

seus pares e de seus familiares: “mulher não é para trabalhar na polícia” (E1). Integrante da 

polícia militar desde 1993, nossa interlocutora disse que, ao fazer parte da Associação, tinha 

como objetivo “quebrar” esse tipo de visão sobre o papel da mulher dentro da Segurança 

Pública. 
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O que nos lembra a perspectiva de Victor Turner (2007) e o drama social. Em sua obra, 

ele compara a estrutura temporal de certos tipos de processos sociais e os dos dramas dos palcos. 

Ao fazer esta associação, poderíamos pensar que nossa interlocutora procura reconfigurar o 

cotidiano e, a partir disso, recriar um universo social e, por que não dizer, simbólico do que 

seria o papel da mulher dentro da polícia. Desta forma, podemos perceber a instauração de um 

drama social no qual ela se insere e procura criar e recriar a estrutura social da posição da mulher 

dentro da polícia, dando uma nova roupagem para esse papel e buscando dar visibilidade social 

para o grupo mulheres policiais. Nos parece que a nossa interlocutora tenta quebrar o peso da 

instituição sobre os indivíduos, assim como na visão de Strathern (2006), segundo a qual deve 

se pensar numa visão de socialidade, em oposição a sociedade. 

Para a autora, o par indivíduo/sociedade na Antropologia tem sido pensando de maneira 

dicotômica a partir das teorias antropológicas. Sendo assim, Strathern (2006) propõe abdicar 

do conceito de “sociedade” e pensar em “socialidade”, ou seja, um conceito que, segundo a 

autora, nos permitiria expressar a maneira na qual, pessoas estão num tornar-se através das 

relações. Relações estas que são forjadas e reforjadas constantemente; sem relegar as pessoas e 

as relações a um domínio de abstração reificada. Uma das críticas feitas à Antropologia por 

Marylin Strathern (2006) é que a oposição sujeito/sociedade acaba por engessar o debate e criar 

categorias estanques para explicar a relação entre os indivíduos e sociedade. O que acaba, em 

muitos casos, por esconder a dinamicidade social que faz parte do cotidiano dos indivíduos, não 

levando em consideração a relação entre indivíduos e sociedade, e consequentemente a 

mudança histórica que tal relação opera dentro da sociedade. Nos parece aqui ser o caso do que 

buscam as nossas interlocutoras da ASIMUSEP. 

Uma das entrevistadas (E6) relatou que, quando ocorre de trabalhar com mulheres em 

cargos de chefia, muitas apresentam comportamentos de autoritarismo exacerbados, e que às 

vezes é mais linha dura que alguns homens. Nos parece uma visão segundo a qual a 

masculinização lhe atribuiria uma chancela de profissional competente ancorada numa visão 

dicotômica sobre a realidade, numa oposição recorrente entre homem/mulher. Nesse sentido, 

tal comportamento poderia se associar a uma visão racional e talvez essa postura de mimese do 

masculino seria o modelo a ser seguido, ou seja, mulheres na reprodução desse tipo de 

comportamento como sendo um ‘‘tipo ideal” para demonstrar respeito, poder e controle de seus 

subordinados. Possivelmente, o exemplo que essas mulheres tiveram de autoridade esteja sendo 

replicado por elas no seu cotidiano trabalhista. Dependendo do ambiente do qual são oriundas, 
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a perspectiva de autoridade pode ter sido confundida com autoritarismo, e elas acabam por 

apresentarem esse comportamento no exercício de sua vida pública. 

 

2.Gênese da ASIMUSEP 

 

Uma das questões recorrentes dentro da Segurança Pública está relacionada com a 

representatividade dos profissionais desta área frente ao cerceamento de direitos na esfera do 

seu exercício profissional. Considerando-se que a questão da inserção da mulher na Segurança 

Pública pode ser lida pelo viés das lutas feministas, a existência de uma Associação formada 

exclusivamente por mulheres possui um duplo aspecto: o de se posicionar politicamente em 

busca de assegurar direitos para o público feminino da Segurança Pública em Sergipe e por   

outro lado com a finalidade de estreitar laços de irmandade  entre as  mulheres. 

No que diz respeito aos servidores militares (União, Estados, Distrito Federal e 

Territórios) há vedação constitucional à sua sindicalização. Conforme a Carta Magna brasileira 

(1988, art. 142, § 3°, inciso IV): ‘‘ao militar são proibidas a sindicalização e a greve’’. A solução 

encontrada por parcela dos militares a fim de que seus pleitos possam ser apresentados foi a 

criação de associações, já que não existe vedação constitucional para que o militar seja 

vinculado a uma associação. O Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02) define as associações 

como a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos (BRASIL, 2002). Como 

Constituição Federal garante o direito à livre associação, esta foi uma saída para, digamos, 

“escapar’’ da vedação de sindicalização, tendo sido criadas diversas associações em todo o 

Brasil. 

A questão é ainda mais delicada no tocante à representatividade das mulheres na 

Segurança Pública, pois estas não percebem que haja espaço para seus anseios — tais como, 

alojamentos exclusivos para as policiais, demandas relacionadas às lactantes para que trabalhem 

próximas de suas respectivas residências. Então, em setembro de 2010, um grupo de mulheres 

policiais militares decidiu se reunir e fundar a Associação Integrada de Mulheres da Segurança 

Pública de Sergipe (ASIMUSEP). Ela foi formada exclusivamente por mulheres da Segurança 

Pública sergipana e aglutina servidoras da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia 

Civil, Guardas Municipais, além de Agentes Prisionais. 

De acordo com seu Estatuto, ela possui como finalidades: 

 

articular, aglutinar e organizar sem qualquer forma de discriminação o maior 

número possível de associadas, pessoas do sexo feminino que trabalhe no 

segmento da Segurança Pública, seja nos municípios ou estado de Sergipe, 
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sem distinção de nacionalidade, religião, credo, cor ou raça [...]. Atender aos 

interesses da coletividade associada [...]. Representar e defender 

coletivamente os interesses da classe de suas associadas no todo ou em parte 

[...]. Combater a todas as formas de discriminação e violação de direitos, 

racial, de gênero, orientação sexual, política e religiosa. (ASIMUSEP, 2010). 
 

  

Uma das questões que se mostra central para a Associação é a da discriminação do 

trabalho feminino dentro do aparato da Segurança Pública em Sergipe (ASIMUSEP,2010). 

Consideramos que a fundação da ASIMUSEP se insere na perspectiva feminista, na medida em 

que a sua criação teve como principal fator: ‘‘a luta de policiais na progressão de carreira 

mediante o ingresso de ações judiciais”, como nos relatou uma de suas associadas. O 

pensamento feminista resulta da interação entre desenvolvimento teórico e práticas do 

movimento feminista, sem a finalidade de uma abordagem unificada. 

 Como veremos em alguns relatos adiante, para algumas associadas o trabalho de 

articulação política da Associação e a reivindicação feita aos órgãos dos quais elas fazem parte 

não se insere numa perspectiva feminista, o que coaduna com os debates em torno da amplitude 

do movimento feminista. Num terreno de tensões e diferentes visões de mundo sobre ele. 

Vejamos parte do relato de uma das associadas referente ao tema: 

 

[...] quando eu decidi me associar à ASIMUSEP é (sic) porque eram mulheres 

que iriam dialogar com outras mulheres, se a gente não se ajudar quem vai 

fazer isso? Mas eu não sou feminista (pausa, depois risos). Eu quero que os 

homens entendam que eu tenho os mesmos direitos que eles, só isso. 

Perguntada o que era feminismo para ela, respondeu: A briga entre homens e 

mulheres para ocupar o poder, saber quem manda mais, isso não é para mim. 

(E11) 
 

  

Há na fala de nossa interlocutora uma certa ambiguidade, inicialmente ela afirma se 

associar para legitimar a irmandade entre as mulheres (sororidade), o reconhecimento de uma 

causa em comum, contudo há também uma certa negação da luta feminista. 

Os constituintes históricos do surgimento da Associação no âmbito da Segurança 

Pública se relacionam ao fato de um grupo de policiais militares ingressarem com ações 

judiciais no ano de 2007 para conseguirem ser promovidas. Uma das associadas (E2) nos disse 

que percebia que a questão da promoção das policiais femininas era renegada ao esquecimento 

em outras associações formadas por homens. A partir daí, ela se articulou para angariar 

 
1 Optei por identificar as associadas por entrevistadas 1 (E1), 2 (E2) e assim sequencialmente. Nos 

anexos há um quadro socioprofissional sobre elas (anexo B). 
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mulheres a fim de criar a ASIMUSEP, e conseguir visibilidade a essa e outras demandas que 

surgissem. Tanto ela quanto a (E3) começaram a visitar os diversos órgãos da Segurança Pública 

sergipana nos quais mulheres trabalhavam e passaram a informar sobre a existência da 

Associação. Além de convidá-las para conhecer o espaço e promover palestras sobre o trabalho 

da mulher nos diferentes setores da segurança pública. 

É sabido que, no serviço público, a diferença salarial não é vinculada exclusivamente 

ao gênero, e sim ao cargo ou função que o sujeito ocupa. No caso específico das policiais 

militares e bombeiros, a função impacta num acréscimo salarial. O que ocorre mediante o 

acréscimo duma gratificação de comando, e devido ao quantitativo menor de mulheres em 

postos de comando, a diferença salarial pode ser grande entre quem possui a mesma patente, 

mas não tem gratificação. 

O surgimento da ASIMUSEP tem mais relação com o momento histórico que 

vivenciamos, no qual as mulheres discutem o tratamento dado às questões pertinentes ao 

feminino: debater os papéis da maternidade e o que ocorre a partir dela, sobre o corpo da mulher, 

sobre a violência que ela sofre, sobre padrões de beleza que, em grande medida, são impostos 

para elas, sobre mulher negra, mulher trans, mulher periférica e uma infinidade de assuntos 

correlatos. 

Podemos inferir que as mulheres das ASIMUSEP, a partir desse locus, possam 

questionar as visões de mundo que se apresentam desigualmente posicionadas no que diz 

respeito ao trabalho da mulher na Segurança Pública, além do aspecto protagonista delas na 

esfera pública. 

Em suma, o momento não poderia ser mais rico e favorável para a criação de uma 

Associação de mulheres na Segurança Pública, que desde seu início rompeu fronteiras 

institucionais ao agregar servidoras das várias áreas que formam a Segurança Pública sergipana. 

 Então, em setembro de 2010, foi registrado o estatuto de criação da associação no 

cartório do 10º Ofício de Aracaju. Atualmente, a associação possui 165 membros, sendo 128 

policiais militares, 28 policiais civis, 12 bombeiros militares, nove agentes prisionais e três 

guardas municipais de Aracaju. Sua sede é situada na rua Japaratuba, no bairro Santo Antônio, 

em Aracaju, e possui prédio próprio. 
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3.ASIMUSEP: reivindicações e ações políticas 

 

 

A Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública de Sergipe promove eventos 

com a finalidade de suscitar o debate e a participação de suas associadas em torno de diversos 

temas: assédio no ambiente de trabalho, reivindicação de pautas como banheiros, vestiários e 

alojamentos exclusivos para mulheres, algo que não existe em todos os locais nos quais as 

associadas trabalham, mas também debate temas como saúde da mulher e licença maternidade. 

Com a finalidade de estreitar os vínculos entre a Associação e suas associadas, tais eventos 

costumam abordar a questão do cuidado com o corpo e a saúde da mulher.  Há também sorteios 

de brindes e sessão de maquiagem no mesmo evento, o que torna o ambiente mais descontraído 

e interativo entre as associadas. Os eventos, em sua grande maioria, possuem um caráter que 

vai além da militância política, há também um aspecto de sociabilidade que permeiam os 

encontros entre as associadas, num viés que em grande medida se relaciona mais com uma 

atividade lúdica e pedagógica, que essencialmente política. 

De acordo com Miguel e Biroli (2012), uma das reflexões críticas mais contundentes no 

pensamento feminista se dirige à dualidade entre as esferas pública e privada. Para 

Carole Pateman (2007), a crítica é central. Essa concepção dicotômica é acusada pelas 

feministas de compreender a política de forma restrita, já que, ao defender a 

universalidade da esfera pública, define como não são políticas várias experiências ditas 

privadas por não se realizarem no Estado, mesmo que tragam  conteúdos que dizem respeito às 

coletividades mais do que aos indivíduos privados. 

“É uma forma de isolar a política das relações de poder na vida cotidiana, negando ou 

desinflando o caráter político e conflitivo das relações de trabalho e das relações familiares” 

(MIGUEL; BIROLI, 2012, p.14).  A dualidade que tal ideal provoca entende a esfera pública 

como portadora de princípios universais, baseados na razão e na impessoalidade, enquanto a 

esfera privada abriga as relações de âmbito pessoal e íntimo. A primeira define os indivíduos 

“como manifestações da humanidade e da cidadania comuns a todos”, enquanto a segunda os 

concebe “em suas individualidades concretas e particulares” (MIGUEL; BIROLI, 2012, p. 15). 

Desses pressupostos advêm estereótipos de gênero desfavoráveis às mulheres. 

As atividades relacionadas ao cuidado, ao trabalho doméstico, à reprodução e à atenção 

aos filhos e doentes em casa são atribuídas ao campo do feminino com o escopo de manter as 

mulheres fora do debate público, além de produzir a invisibilidade pública feminina 
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(KRITSCH, 2012). De modo que o espaço da mulher deveria ser circunscrito à casa, à esfera 

do privado, ou seja, fora do que se entende como público e consequentemente fora da esfera 

política. 

Historicamente, a Segurança Pública foi o local no qual se forjou e alimentou a 

construção de um ideário de que a masculinidade representava o atributo mais adequado para o 

exercício desse tipo de função. Dessa forma, foi se construindo ao longo dos anos um aparato 

de tal maneira solidificado pelos atributos vinculados ao homem. Destreza, força, racionalidade 

e virilidade passaram a fazer parte não só das características dos homens da Segurança Pública, 

mas também do próprio comportamento esperado pelos iniciados nesse tipo de trabalho 

(MOREIRA, 2011; KAKAR, 2002). 

Com a entrada das mulheres na Segurança Pública, os atributos tidos como “naturais” 

para o exercício do trabalho masculino na esfera da Segurança Pública passaram a ser 

questionados, e a partir de então tais características (a virilidade, força, destreza) não se 

sustentam mais para justificar a exclusividade dos homens trabalhando na Segurança Pública. 

Na perspectiva de Bourdieu (1983b, p. 65), estrutura e condicionamentos sociais operam sobre 

o comportamento dos indivíduos, o que para ele acontece mediante o que define como habitus, 

“que seria um sistema de disposições duráveis e transponíveis, que integrando todas as 

experiências passadas, funciona como uma matriz de percepção, de apropriação e de ação”. No 

caso, os atributos que fizeram com que os homens da Segurança Pública desenvolvessem um 

habitus podem ser replicados para outras esferas da dinâmica social. O que podemos estender 

para a organização das associadas da ASIMUSEP, em sua militância em busca da 

implementação de direitos para a categoria das servidoras públicas da Segurança Pública em 

Sergipe. 

Há outras ações de caráter mais de reivindicação política que a Associação busca para 

se efetivar no que diz respeito ao direito para suas associadas. Parte da direção, junto com as 

associadas que assim se dispuserem, agendam reuniões com deputados estaduais, com o 

governador e com o representante que coordena ou chefia o órgão a qual cada associada faz 

parte. No caso das reuniões realizadas na Assembleia Legislativa de Sergipe, as visitas das 

associadas ocorrem através do contato com a assessoria dos deputados que levam a solicitação 

da ASIMUSEP para eles. Segundo pude notar, a deputada Goretti Reis do PSD (Partido Social 

Democrático) é a que possui maior simpatia à causa das associadas. Inclusive, foi de autoria 

dela o projeto de lei que instituiu o dia 31 de maio como sendo o Dia da Policial Feminina em 

Sergipe. Essa data tem um duplo simbolismo instituir: o dia alusivo a policial feminina em 
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terras sergipanas e prestar homenagem à policial militar Eliane Costa, que foi a óbito nessa data, 

vítima de um roubo. Inclusive, à época o assassinato da policial militar, gerou uma grande 

repercussão na Imprensa sergipana (anexo C). 

Nos momentos de reuniões oficiais, vários pleitos são levados para apreciação dos 

gestores, sendo que alguns casos são atendidos e em outros não. Em muitas ocasiões, após a 

negativa do pedido na esfera administrativa, a Associação ingressa com ações judiciais com a 

finalidade de que o poder público efetive a demanda pleiteada pelas associadas. Muitas 

demandas acabam só sendo resolvidas através da prestação jurisdicional, por isso, aliás, o setor 

jurídico é o serviço mais acionado pelas associadas. Nessa perspectiva, fica evidente a 

consciência de grande parte das associadas ao acionarem a ASIMUSEP para buscar o 

atendimento jurisdicional, que é possibilitado de uma certa maneira acessível economicamente 

(a contribuição mensal de cada associada é de R$ 40,00). 

As ações das associadas da ASIMUSEP buscam a efetivação de direitos das mulheres 

profissionais da Segurança Pública em Sergipe, além de criarem uma pauta de direitos para 

estas profissionais – tais como combate ao assédio sexual, horário diferenciado para mulheres 

com recém-nascidos e combate à discriminação de gênero no trabalho. Sendo assim, podemos 

inferir que tais ações são fruto de um processo contínuo que é pensado pelos indivíduos e que 

pode se modificar conforme o espaço e o contexto histórico no qual ele se insere. 

É o que McADAM; TARROW; TILLY, (2004) chamam de dinâmica do confronto, na 

medida em que a ação passa a ser pensada como um processo dinâmico, em que novos atores 

políticos, identidades e formas de ação interagem e evoluem durante episódios complexos de 

confronto. O processo não aparece como ponto de partida estabelecido a priori por uma teoria 

do político, e sim como resultante de um longo e árduo caminho para o qual confluem uma série 

de etapas. (McADAM; TARROW; TILLY, 2004). Para compreender e analisar estes processos, 

os autores propõem a noção de episódios, na qual vinculam o estudo da ação a uma trajetória 

(já faziam parte de outras associações, mas a insatisfação em ter suas reivindicações levadas 

em consideração as fizeram pensar na construção de sua própria associação e se desvincular 

das quais faziam parte) e a sujeitos políticos determinados em seu interior. Essa noção permite 

considerar o elemento contingente e criativo, e, em alguma medida, a vontade, as intenções, 

como centro da ação política. 

Ao conversar com várias associadas, perguntei se elas se identificam enquanto um 

movimento social, muitas delas me responderam que sim, em suas leituras elas se compreendem 

como sendo um agrupamento de mulheres que através de pautas e interesses em comum 

desenvolvem repertórios de ação a fim de implementar direitos. Na maior parte dos casos, as 
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associadas não possuem histórico de militância em outros movimentos sociais. Das dezoito 

entrevistadas, apenas quatro responderam que já fizeram parte de outros movimentos 

reivindicatórios, sendo três no movimento estudantil no ensino médio e faculdade e uma no 

movimento negro e estudantil. De acordo com o relato das demais que nunca tiveram a 

experiência em outros movimentos, o motivo de fazer parte da ASIMUSEP é por acreditarem 

que melhorias podem ocorrer para elas e outras mulheres que fazem parte da Segurança Pública. 

E que isso só pode acontecer mediante o engajamento de todas em prol de um objetivo em 

comum, que seria a valorização da mulher dentro da Segurança Pública. Essa valorização não 

se refere apenas às questões pecuniárias, mas principalmente, segundo pude apurar, ao trabalho 

da mulher e à valorização delas nos respectivos órgãos da Segurança Pública. Nesse sentido, 

esta visão se coaduna com a de Gonh (1999, p. 44) sobre o que são movimentos sociais: 

 

ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais 

pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas 

demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. Suas 

ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas 

em situações de: conflito, litígios e disputas. As ações desenvolvem um 

processo social e político-cultural que cria uma identidade coletiva ao 

movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade decorre da força 

do princípio da solidariedade e é construída a partir da base referencial de 

valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo. 
 

Os movimentos sociais impulsionam o surgimento de uma série de inovações nas esferas 

pública e privada, participando direta ou indiretamente da luta política do Estado e contribuindo 

para o desenvolvimento e transformação da sociedade de maneira ampla. Portanto, os 

movimentos sociais assumem aspectos próprios do seu tempo histórico. Uma observação 

importante é o fato de a associação surgir quando, no plano nacional, ocorreu a eleição da 

primeira mulher para ocupar a presidência do Brasil, Dilma Rousseff. Vinculada ao Partido dos 

Trabalhadores (PT), que na sua base de formação. 

 O surgimento de uma associação como a ASIMUSEP representa muito bem esse 

momento sócio histórico pelo qual o Brasil passa. Estamos vivenciando a participação de uma 

maneira mais efetiva das mulheres nos debates públicos e nas tomadas de decisões sobre o rumo 

do presente, em busca de uma sociedade menos injusta, misógina, sexista e mais igualitária. 

Nota-se que esse movimento tenha relação com o aperfeiçoamento democrático das 

instituições brasileiras, um fenômeno impulsionado, principalmente, a partir da Constituição 

Federal do Brasil de 1988. 

Conforme Clifford Geertz a conceituação de cultura é semiótico, “acreditando como 

Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, 
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assumo a cultura como essas teias” (GEERTZ,2008). A análise dessas teias deve ser feita por 

uma ciência interpretativa que busca analiticamente os significados, e não por uma ciência 

experimental que busca leis. Clifford Geertz foca sua análise no comportamento humano e, 

conseguinte, na ação simbólica. Aproximando-se de uma visão weberiana, pois aquele está 

preocupado em apreender o sentido das ações sociais. Percebemos isto ao destacar os estudos 

feitos sobre a “noção de pessoa” em Java, Bali e Marrocos (GEERTZ,1997). Foi buscando 

compreender as representações que pessoas dessas sociedades faziam de si e do outro que o 

autor focaliza os significados simbólicos imprimidos na noção de “eu”. Nesse sentido as 

diversas ações realizadas pela ASIMUSEP devem ser lidas com essa lente de teias de 

significados, que o próprio individuo constrói, pois na medida em que eles estão tecendo-as eles 

estão criando significados para suas próprias ações e consequentemente para eles mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

Capítulo II 

UMA IMERSÃO NA ASIMUSEP 

1. Por dentro da Associação 

Numa tarde típica do calor de Aracaju, no dia 23 de maio de 2017, às 15h30, fui pela 

primeira vez à sede da ASIMUSEP, na sala alugada de número 202, do edifício Onélia Menezes, 

situado na rua Santo Amaro no centro da cidade, onde funcionava a primeira sede da 

Associação. Tinha ido encontrar uma das idealizadoras da Associação, (E1). Ela se 

disponibilizou a me receber para uma conversa inicial sobre o surgimento da Associação, como 

ocorre a comunicação para conseguir associadas, como se pauta a ação dela diante as demandas 

trazidas pelas associadas, bem como sua atuação junto aos órgãos de poder da Segurança 

Pública de Sergipe. Já havíamos nos encontrado em outros eventos realizados pela Associação, 

entretanto, pela dinâmica dos próprios eventos, conversamos pouco, embora ela sempre tenha 

se mostrado receptiva e disposta a dirimir alguma dúvida sobre a Associação, Também já 

havíamos conversado por rede social, contudo foram contatos com o objetivo de saber sobre os 

futuros eventos, a ser desenvolvidos. 

 De modo que essas conversas anteriores foram rápidas e sempre em ambientes 

inapropriados para desenvolver um diálogo mais demorado sobre a Associação e os projetos 

em torno dela. 

A Associação funcionava numa sala com cerca de 30 m² com uma divisória, um dos 

ambientes era utilizado para atendimento às associadas, e no outro ambiente havia uma mesa 

de escritório com um computador no qual ficava a secretaria da associação. Nesse espaço havia 

ainda um armário com algumas pastas contendo documentos, uma pequena mesa com um pote 

de vidro com biscoitos, uma garrafa de café, além de uma geladeira, um bebedouro e cinco 

cadeiras do tipo de escritório. De tons amenos, a decoração era bem econômica, as paredes 

pintadas num tom de branco gelo. A caracterização do ambiente era acolhedora, o espaço, 

mesmo pequeno, estava bem dividido, embora não fosse possível reunir a maioria de suas 

associadas no ambiente, de modo que o atendimento a elas era feito por agendamento. 

Enquanto esperava minha anfitriã resolver umas questões administrativas, senti um 

misto de apreensão e nervosismo, apesar de ter conversado com algumas mulheres que faziam 

parte da diretoria por telefone e aplicativos de troca de mensagens e ter tido contato com tantas 

outras em eventos realizados pela Associação. No entanto, agora era diferente: o primeiro 
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contato pessoal é sempre carregado de expectativas, penso eu, que de ambos os lados. Serei 

bem recebido? Farei as perguntas adequadas? Qual a receita para se estabelecer um vínculo de 

confiança e reciprocidade entre pesquisador e interlocutor? E se não houver interesse na 

conversa por parte da minha interlocutora? Tais questionamentos são inerentes à pesquisa com 

grupos e pessoas, mas na medida em que se busca a compreensão sobre o outro e suas práticas 

essa relação é uma via de mão dupla, também o pesquisador é objeto da reflexão por parte de 

seus interlocutores. Nesse sentido, é preciso que o pesquisador estabeleça um laço de confiança 

com os seus interlocutores. Embora, o indivíduo com quem se busca tal vínculo veja o 

pesquisador como um estranho ao seu ambiente, ou seja, um “estrangeiro”. 

Passado esse momento angustiante de espera, minha interlocutora me convidou para 

entrar na outra sala, mais reservada, e para sentar-se, logo após me ofereceu uma água, um café 

e me perguntou se eu queria uns biscoitos. Após esse contato inicial, passamos a conversar por 

2h15 sobre diversos temas, desde a entrada dela na Segurança Pública e suas experiências na 

área, passando pela proibição que impediu que as mulheres, no ano de 1997, se inscrevessem 

em um concurso para os quadros de sargento da Polícia Militar de Sergipe. 

Conforme relatou a nossa interlocutora, em 1997, foi publicado no BGO a realização da 

inscrição para o Concurso de Sargentos (Boletim Geral Ostensivo)2. Pois bem, ao tomarem 

conhecimento do edital do concurso, as policiais que haviam ingressado nos anos de 1993 e 

1996 procuraram o setor responsável pela inscrição do certame e foram surpreendidas pela 

informação que não seria permitida a inscrição delas. Após a recusa das inscrições, as policiais 

se reuniram e ingressaram com uma ação judicial. 

Conforme relato da nossa interlocutora, o processo durou quinze anos e, depois de todos 

os recursos cabíveis, principalmente por parte da Polícia Militar do Estado de Sergipe, que não 

queria sanar o erro cometido anteriormente, como por parte das interessadas no processo. Após, 

decorridos quinze anos a justiça prolatou sentença favorável às mulheres que foram 

prejudicadas pela ação tomada pela Corporação. Então, as policiais militares foram promovidas 

a contar da época do concurso, no caso 1997, foram 49 mulheres que ascenderam na carreira 

via decisão judicial. A partir desse fato, segundo nossa entrevistada, os ânimos se acirram ainda 

mais entre o efetivo masculino e o feminino. Essa questão foi uma das mais motivadoras na 

 
2 É uma publicação que dá ciência aos servidores da instituição sobre o conteúdo administrativo da Polícia Militar, 

podemos dizer que é equivalente ao Diário Oficial para outros órgãos. 
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busca pela efetivação do direito das policiais conforme a fala de nossa entrevistada, em como 

para a criação da ASIMUSEP: 

Quando a sentença foi favorável para as policiais e não cabia mais recurso, o 

Estado foi obrigado a nos promover. Esse fato gerou uma revolta por parte dos 

policiais masculinos, eles diziam que estávamos tomando as vagas deles. Mas, 

não estávamos tomando nada, nós só fomos reparadas pelo que nos foi negado 

desde 1997. Essa é uma das questões que nossa luta, enquanto grupo de 

mulheres, foi determinante para a união pela luta por nossos direitos (E1). 

 

Na fala da nossa interlocutora podemos perceber como um fato que faz parte da própria 

carreira militar, que é a possibilidade de ascensão profissional, acabou gerando mais tensões 

num ambiente no qual o estranhamento entre homens e mulheres é frequente. A fundação da 

ASIMUSEP, está em muito ancorada na possibilidade de unir esforços para a efetivação da 

demanda em torno das promoções de parte das policiais militares. Ainda conforme o relato da 

nossa entrevistada ‘‘as outras associações não se interessavam por essa nossa pauta”. As outras 

associações são dirigidas por homens, de modo que as reivindicações das quarenta e nove 

mulheres não fazia parte do roteiro delas. Assim, a saída foi criar a própria Associação, que 

levasse em consideração a demanda existente desde 1997 e outras futuras relacionadas a outras 

mulheres da Segurança Pública sergipana. 

 Segundo o relato da entrevistada 5 (E5), a relação entre uma parcela dos policiais 

militares masculinos e as policiais militares femininas em alguns momentos havia ultrapassado 

a questão da ascensão profissional das mulheres, tornando-se uma briga por ocupar os espaços 

de poder, sendo que muitos homens passaram a ser subalternos a algumas mulheres. Ela mesma 

me contou que logos após a sua promoção foi “tirar satisfação (sic)” com um policial a quem 

anteriormente ela era subordinada e que a partir daquele momento deixou de ser, ocupar o 

mesmo grau hierárquico. Na esfera da hierarquia, podem ocorrer muitos desmandos e relações 

que ultrapassam a convivência baseada na civilidade e cortesia entre superior e subordinado. 

Neste sentido, nossa interlocutora nos aponta que, provavelmente, muitos silêncios, mágoas e 

frustrações estavam guardados ao longo dos anos. 

Aqui cabe uma breve explicação: dentro do organograma militar as pessoas ocupam 

postos que são delimitados por níveis de hierarquia e subordinação, o soldado é subordinado ao 

cabo, este ao sargento e assim por diante. De modo que o soldado deve se referir ao cabo como 

senhor; o cabo ao sargento como senhor; e assim sucessivamente na cadeia hierárquica. 
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Conforme nos relatou a nossa interlocutora, ela, ao fazer parte do mesmo nível hierárquico que 

seu, anteriormente, superior, fez questão de ir até ele e comunicá-lo: 

Você não sabe o prazer que eu tenho de lhe chamar de você. Não gosto de sua 

cara (sic), nunca gostei, até sua voz me irrita! Agora eu posso lhe chamar de 

você!! Você, você e você!!! Hoje é um dia muito feliz para mim estou de alma 

lavada, me sinto leve. (E5). 

 

O que me chamou atenção no relato dela foi a ênfase dada ao me contar o fato, os olhos 

ficaram arregalados e brilhantes, ela gesticulou muito, a entonação vocal aumentou, a 

empolgação era evidente. Parecia que estava vivenciando a cena, tamanha a eloquência ao 

relatar o acontecido. No momento, pude até visualizar a cena, tal qual estivesse presenciado o 

acontecimento. Tal relato me fez pensar numa perspectiva do que Schechner (2012, p. 49) 

define como performance: 

Performances consistem em comportamentos duplamente exercidos, 

codificados e transmissíveis. Esse comportamento duplamente exercido é 

gerado através da interação entre o jogo e o ritual. De fato, uma definição de 

performance pode ser: comportamento ritualizado condicionado/permeado 

pelo jogo. 

 

Embora ele esteja fazendo um paralelo entre ritual e performance, nesse caso o que 

nos interessa é a perspectiva do que a segunda representa. O autor traz brevemente a questão 

de que o comportamento ritual humano está ligado a uma manutenção da memória coletiva e 

individual dos membros de um grupo. Ele ressalta que “Rituais são memórias em ação, 

codificadas em ações” (SCHECHNER 2012, p. 49). Quando Schechner (2012) define ritual 

como “memórias em ação”, ele traz as implicações de uma memória viva, ou seja, que não está 

somente nas lembranças ou no plano das ideias, mas está no corpo, nos objetos e nos símbolos 

ou códigos utilizados ao longo do ato ritual. Outro ponto abordado pelo autor como relevante 

em relação ao ritual é o fato de que estes são utilizados como meio para lidar com situações 

difíceis, com os desequilíbrios sociais e pessoais. Neste sentido, Schechner (2012, p. 50) 

também ressalta que os rituais “transformam pessoas, permanente ou temporariamente”. 

Assim, nossa interlocutora acessou memórias e as acionou quando relatou o ocorrido 

entre ela e o colega de trabalho. Quando perguntei o motivo da irritação com o policial, ela me 

disse que ele fazia pouco-caso dos subordinados, e isso a irritava bastante. Ela disse ainda que 

pensou por diversos momentos em agredi-lo fisicamente, tamanho o sentimento de raiva que 

nutria pelo seu superior hierárquico. Além do aspecto de promoção e reconhecimento de um 
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direito por parte do poder judiciário, outros fatores estavam em jogo na fala de minha 

interlocutora: o acirramento de questões da convivência no trabalho entre as policiais femininas 

e o efetivo masculino; a subordinação das mulheres aos homens e como essa barreira 

representava a dominação e obediência legitimada pela estrutura rígida da hierarquia militar. 

Ao relatar o ocorrido, nossa entrevistada passou por um processo de catarse, e de 

libertação das amarras de subordinação hierárquica na medida em que se encontrava do ponto 

de vista institucional no mesmo patamar do homem que foi interpelado por ela. Esse relato foi 

feito no momento de uma das minhas visitas à Associação, ao longo dos dois anos da pesquisa, 

foi frequente minha ida lá, em alguns momentos encontrei algumas associadas e noutros — em 

sua maioria — parte da direção que sempre estava lá. 

O cotidiano da Associação é bem imprevisível, há uma pauta que elas possuem em 

mente, tais como reuniões com os dirigentes das diversas categorias às quais as associadas estão 

vinculadas; em outros momentos, reuniões com políticos, pode ser algum(a) deputado(a) 

estadual, ou o governador do Estado. Esse basicamente é o viés de atuação da Associação: uma 

articulação junto ao legislativo, ou o executivo para solicitar, pressionar, sugerir ou cobrar 

alguma política pública em prol da trabalhadora da Segurança Pública. 

Nesse sentido, política pública é entendida como a maneira pela qual o Estado atua 

para dirimir os conflitos e desigualdades sociais. Ela é pensada a partir do relacionamento e dos 

interesses existentes entre várias camadas da sociedade. Nessa perspectiva, os atores políticos 

possuem participação fundamental para a construção e destinação de recursos públicos para 

determinada política pública. Além do mais, é importante destacar que a implementação de uma 

política pública nas sociedades capitalistas também está sujeita à interferência de cenários 

macroeconômicos de crise ou estabilidade (MOTA, 2014). No caso, o Estado (governo) decide 

o que vai ser encaminhado para a política pública, já o papel da Associação (o caso da 

ASIMUSEP) é encontrar caminhos através das conversas com os representantes do Estado, do 

desenho de uma política pública para as suas associadas. 

O Estado configura-se como a instância máxima de administração executiva, cuja 

atribuição fundamental é direcionar políticas públicas e regular a sociedade politicamente. 

Sendo assim, as políticas públicas compõem a forma pela qual o governo executa suas ações. 

Rodrigues (2010, p. 53) aduz que: 

Políticas públicas são ações de Governo, portanto, são revestidas da     

autoridade soberana do poder público. Dispõem sobre “o que fazer” (ações), 
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“aonde chegar” (metas ou objetivos relacionados ao estado de coisas que se 

pretende alterar) e “como fazer” (estratégias de ação). 

 

Percebe-se como o objetivo primordial da associação é a interlocução com o governo 

para a implementação de uma política pública de efetivação de direitos das mulheres 

profissionais da Segurança Pública. A Associação solicita audiência pública com os setores que 

representam as esferas do Estado, tais encontros são concedidos tanto por parte do chefe do 

Executivo estadual, como por parlamentares estaduais, e é feita a apresentação das demandas. 

Um dos frutos colhidos destas mobilizações foi, no âmbito da Polícia Militar de 

Sergipe, a publicação de uma portaria, em 2012, assinada pelo comandante-geral, 

recomendando que as lactantes trabalhem em locais próximos de casa e, preferencialmente, no 

expediente administrativo. No entanto, conforme alguns relatos de associadas a orientação foi 

constantemente “esquecida” pelos comandantes subsequentes, por ter um caráter de ato 

administrativo, ou seja, que emana da vontade unilateral de um agente público, no caso em 

questão do comandante-geral da Polícia Militar. E nova negociação acontece: 

Quando eu voltei da licença maternidade, fui falar com o meu comandante 

imediato. Disse que estava amamentando e perguntei se poderia ficar no 

expediente (sic), pois eu não queria ficar de noite fora de casa, já que meu 

bebê precisava de meus cuidados. A minha surpresa foi grande pois ele me 

disse que já tinha muita gente no serviço administrativo. Aí eu levei o caso 

para a Associação e houve uma reunião com o comando e depois eu consegui 

ir para o administrativo em outro local que era até mais próximo de casa. (E6) 

 

 Chama a atenção o fato de a servidora ter sido transferida do setor no qual trabalhava, 

talvez pudesse sofrer algum tipo de perseguição ou assédio moral, ou teria sido uma forma de 

não contrariar o comandante imediato dela com a sua presença cotidiana. Quando questionada 

sobre isso, sua resposta foi: “não sei, mas não me preocupei com isso”. 

Um outro ganho obtido pela associação junto ao governado do estado foi o aumento de 

percentual para policiais femininas no concurso de soldado de 2018. Anteriormente, o 

percentual era de 10% do número total de vagas ofertadas no certame, a partir de 2018 aumentou 

para 15%. O aumento é pequeno, mas aconteceu devido à mobilização entre ASIMUSEP e 

Poder Executivo, de toda forma é um ponto favorável não só para as associadas, mas para o 

público feminino em geral que passa a ter mais oportunidades de trabalho na Segurança Pública. 

Um outro aspecto que aponta para a credibilidade da Associação é o fato de que, em 

janeiro de 2018, ocorreu a mudança para sua sede própria, situada na rua Japaratuba, no bairro 
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Santo Antônio, em Aracaju. O imóvel foi construído com recursos oriundos de eventos 

realizados pela Associação para arrecadar fundos e através de empréstimo financeiro contraído 

para a compra do terreno e execução do imóvel. Diferentemente do espaço anterior, este local 

possui uma ampla área externa na qual ocorrem eventos recreativos para as associadas e seus 

familiares. A dinâmica de trabalho segue a mesma diretriz em relação ao espaço anterior. O 

local é mais confortável, embora seja menos centralizado em relação ao anterior. 

Os serviços mais solicitados pelas associadas são os de consultoria jurídica e 

psicológica, ambos ocorrem numa sala da Associação, em horários agendados previamente. Por 

conta de muitos relatos de assédio moral, o atendimento psicológico é acionado com frequência, 

em muitos casos, o afastamento do trabalho ocorre por problemas de ordem psicológica, após 

diagnóstico psiquiátrico. Inclusive, depois tomei conhecimento que uma das minhas 

interlocutoras se afastou do trabalho por problemas psicológicos. Ela me relatou um caso de 

uma perseguição de outra mulher superior hierárquica dela: 

Estávamos em uma formatura com vários comandantes e autoridades civis, 

tinha oficiais mais antigos que ela e, num determinado momento da 

solenidade, ela gritou: fulana, você quer arrumar esse seu cabelo que tá saindo 

da cobertura, eu tô vendo daqui! A partir daquele momento eu fui perseguida 

por essa oficial, às vezes é melhor trabalhar com homem, tem mulher que é 

pior que homem! Um determinado dia eu falei que estava passando mal, que 

estava com questões de mulher, com muitas dores. Ela (a capitã) disse: eu 

também tenho isso, e por acaso você me viu faltar ao serviço? Volte a trabalhar. 

Eu fiz de tudo para ser transferida daquele lugar, ficava doente só em pensar 

sair de casa para o trabalho (E7). 

 

Em razão desta ambiguidade, Motta (2000, p. 10) refere que para que as mulheres se 

mantenham no jogo, terminam por se “masculinizar” e, ao fazê-lo, são criticadas por “tentar 

desempenhar um papel de homem”. Esta situação acaba muitas vezes por inibir o interesse das 

mulheres pelos postos de liderança, com o receio de virem a ser rotuladas como masculinas. 

Neste sentido, Hirata (2002, p. 25) revela que a negação da identidade sexual é continuamente 

exigida pelo trabalho: “é preciso ter uma aparência bem profissional, como se fosse um homem 

no trabalho”. 

Segundo a psicóloga da Associação — que é policial militar —, casos como esses são 

frequentes, e, na maior grande parte das vezes, a profissional não sabe como agir, vai guardando 

aqueles acontecimentos, até que num determinado momento a bomba explode. O que acaba 

gerando uma pessoa doente, sendo afastada por problemas psicológicos e ainda submetida a 

medicação. 
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Um aspecto que me chamou atenção na fala da minha interlocutora foi a constatação 

dela de que, em alguns casos, as mulheres têm maior dificuldade de trabalhar com outras 

mulheres, principalmente quando estas ocupam postos de comando. Talvez, algumas mulheres 

em cargos de chefia queiram demonstrar que são austeras, duronas e acabam por assediar 

moralmente seus subordinados, sejam homens ou mulheres. Aparentemente, nem sempre a 

sororidade é a tônica no cotidiano do trabalho entre mulheres na Segurança Pública. Pelos 

relatos, notamos um certo comportamento baseado no modelo masculino por parte de algumas 

mulheres, tendo como parâmetro o modo como os homens lidam com seus subordinados. 

Nesse sentido, há a replicação do comportamento masculino aplicada ao universo do 

trabalho feminino. Tenho a impressão de que esse fato ocorre nos casos em que a chefia seja 

confundida com o exercício do poder de uma forma antidemocrática, independente do gênero 

de quem esteja em cargos de chefia. Embora confesse que imaginava — aqui acredito que fui 

um pouco romântico, ou pueril — que no ambiente de trabalho entre as mulheres existiria 

menos conflito, já que no ambiente de Segurança Pública elas estariam mais dispostas a estreitar 

laços de irmandade, uma vez que este já é um espaço suficientemente hostil para elas. 

Um outro serviço solicitado com frequência pelas associadas é o atendimento jurídico, 

segundo pude apurar, tais demandas têm mais relação com o cotidiano familiar das associadas 

— ingresso de ação de alimentos, ou separação judicial — do que propriamente com o trabalho 

— muitos casos de assédio moral e sexual não chegam a ser judicializados. Conforme algumas 

associadas, as vítimas não denunciam por temor de perder; medo de sofrerem retaliação por 

parte do acusado e de serem rebaixadas; de serem transferidas; não querem se expor ao ridículo 

frente aos colegas, familiares e amigos; relataram ainda que o desgaste na esfera judicial é muito 

maior e muitas temem a exposição pública e o julgamento social. Há ainda a possível 

perseguição que pode acontecer por outros chefes ou superiores hierárquicos a quem ingressar 

junto ao judiciário com tal demanda. De toda forma, isso demonstra um limitador da atuação 

da Associação, na medida em que apenas a associada vítima é quem pode ingressar 

judicialmente com o pedido, não cabendo a substituição pela pessoa jurídica da Associação. 

Começar a compreender os caminhos que levam à mobilização e à organização das 

trabalhadoras da Segurança Pública exige que se considere quais foram as condições sociais 

que favoreceram a emergência dessas ações. Como vimos no capítulo anterior, o surgimento da 

ASIMUSEP está inserido num contexto de reivindicação de melhorias trabalhistas por uma 

parcela de mulheres da Segurança Pública que decidiram se mobilizar e reivindicar frente ao 

Estado a efetivação de uma política voltada para o público feminino representado pela 
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Associação. Entretanto, não é só no aspecto político que a associação atua. Uma série de eventos 

são realizados ao longo do ano com características diversas: algumas com o propósito de 

reforçar os vínculos entre as associadas de uma maneira mais recreativa, outras com um viés 

mais pedagógico e outras ainda com um aspecto mais politizado sobre o papel da mulher nas 

diferentes esferas sociais. 

Acompanhamos vários desses encontros ao longo da pesquisa. O calendário de eventos 

possui uma série de ações, contudo só algumas são fixas (evento sobre o Dia Internacional da 

Mulher e Outubro Rosa). Entre 2017 e 2019, participamos, observamos e conversamos com as 

associadas nessas ocasiões. Uma das questões perceptíveis é uma participação maior das 

associadas nos eventos que possuem uma característica de lazer e confraternização. 

Um desses eventos foi denominado Noite Rosa, foi a primeira reunião na nova casa da 

Associação e contou com a participação de cerca de 50 pessoas entre associadas e seus 

familiares. Foi uma noite para apresentar o prédio próprio da Associação, com sorteios de 

brindes em alusão ao Dia Internacional da Mulher, música e um espaço de maquiagem e cabelo 

para as associadas — este, aliás, foi o local mais disputado por elas. Por se tratar de uma noite 

de sexta-feira, havia um bom público, muitas associadas levaram familiares e amigos. 

Conforme algumas conversas e observações, nos pareceu que o viés de estreitar a sociabilidade, 

de descontração social e de congraçamento é algo que acarreta numa resposta mais efetiva no 

comparecimento das associadas. 

Tal sociabilidade é “o jogo no qual se faz de conta que são todos iguais, ao mesmo tempo 

que cada um é reverenciado em particular […]. Fazer de conta não é mentira” (SIMMEL, 2006, 

p. 173). Num ambiente de profissionais da Segurança Pública, tal aspecto é extremamente 

relevante, pois, na medida em que há assimetrias entre as diferentes associadas em seus diversos 

postos de trabalho, a sociabilidade conduz a um processo de harmonização entre os indivíduos. 

Um outro evento realizado com frequência pela Associação é o Outubro Rosa. O 

movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em 

diversos países. O nome refere-se à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra 

o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este 

movimento começou nos Estados Unidos, onde vários Estados tinham ações isoladas referente 

ao câncer de mama e/ou ao exame de mamografia no mês de outubro. Com a aprovação do 

Congresso Americano, o mês de outubro se tornou o mês nacional (americano) de prevenção 

do câncer de mama. A história do Outubro Rosa remonta à última década do século 20, quando 
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o laço cor-de-rosa, foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos 

participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, em 1990 e, desde então, 

promovida anualmente na cidade. 

Muitas associadas destacaram os eventos sobre saúde da mulher como um dos aspectos 

mais diferenciadores da ASIMUSEP em relação a outras associações. Conforme relatos das 

associadas a preocupação em relação a um corpo saudável é de suma importância para enfrentar 

a dupla jornada à qual elas são submetidas. 

O corpo é temporário, mutável e transitório. O corpo se altera com a passagem do tempo, 

com a doença, com mudanças de hábitos alimentares e de vida, com possibilidades distintas de 

prazer ou com novas formas de intervenção médica e tecnológica (LOURO, 2007). No processo 

saúde-doença, a relação entre corpo e risco deve considerar uma multiplicidade de caminhos 

implicados no comportamento da pessoa. A percepção de risco pelos indivíduos depende de sua 

assimilação de informações sobre um agravo à saúde, com ênfase para as características 

corporais e sua relação com ser doente ou ser saudável. 

O olhar da mulher sobre seu corpo — e, consequentemente, sua saúde — é uma tônica 

que foi debatida com exaustão nos dois momentos do Outubro Rosa dos quais pude participar. 

Tanto sobre o aspecto da prevenção e diagnóstico, quanto no que se refere ao tratamento do 

câncer de mama. Nos eventos profissionais da área médica, foram realizadas palestras sobre o 

autoexame, exames laboratoriais, como ocorre o tratamento em caso de laudo positivo e 

processos quimioterápicos, seus efeitos e consequências. Percebe-se que esse tipo de encontro 

foi o que mais atraiu a presença das associadas, em sua grande maioria, mulheres entre 30 e 45 

anos, casadas e com filhos. Elas me disseram que o interesse em torno da questão do câncer de 

mama não era só pelo aspecto da doença em si, mas também de ficar sem cabelos, ou ainda 

perder o seio por conta do tumor. Uma disse que não se imaginava nessa situação, pois, para 

ela os seios a caracterizavam enquanto mulher, bem como os cabelos longos. Perguntada sobre 

qual era o diferencial desse evento em relação aos outros ela relatou: 

Eu acho assim: a gente não tem muito tempo para se cuidar é muita coisa para 

fazer, o trabalho, filhos, o marido, ainda pode (sic) surgir outras questões que 

envolvem outros familiares. Dessa maneira é difícil tirar um tempo para a 

gente. Aí esse momento é único porque eu fui liberada do trabalho para poder 

assistir à palestra e aproveitei e estou aqui. É muito importante saber sobre 

como devemos conhecer nosso corpo, saber se tem alguma alteração assim 

poder fazer a prevenção sobre doenças. Ainda mais essa que é muito triste e 

bem agressiva (E8). 
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Perguntada se frequenta outras ações da ASIMUSEP, como reivindicações junto ao 

governador do estado ou ainda na Assembleia Legislativa, ela respondeu que: 

Honestamente eu não sou de ir não para essas manifestações, porque é sempre 

no horário que eu tô no trabalho e eu não tenho disposição e nem coragem 

para essas coisas, não. Não quero dor de cabeça para mim, eu acho que isso é 

para quem tem coragem, eu sou medrosa. Tenho filhos e marido, mesmo se eu 

quisesse, nem tenho tempo para ficar indo para cima e para baixo atrás de 

político. (E8). 

 

Para nossa interlocutora a Associação tem uma finalidade muito específica, que seria a 

de um aspecto educativo a partir dos eventos promovidos por ela em torno de questões 

relacionadas à saúde da mulher, ou outro assunto correlato. Em certa medida, o posicionamento 

da nossa entrevistada representa também um microcosmo da sociedade brasileira. 

Sabe-se da baixa participação política da população brasileira em torno de questões 

relacionadas ao cotidiano político do Brasil. Ao longo da nossa História ocorreram movimentos, 

episódicos em torno de um objetivo (Diretas Já, em 1984, com a finalidade de eleições diretas 

para Presidente da República, Movimento dos Caras-Pintadas, em 1992, com o objetivo de 

impeachment do Presidente da República Fernando Collor e outros exemplos notórios ao longo 

da nossa História). O que confirma que o comportamento de nossa, interlocutora estaria dentro 

da média do brasileiro e como ele se relaciona com questões mais gerais, no que se refere a 

participação política em grupo. 

Uma das questões que ficou evidente nas falas das associadas é a demonstração de uma 

conscientização sobre os cuidados em torno da saúde e do conhecimento do corpo para 

reconhecer indícios de alguma mudança. O interessante é a legitimação do evento sobre saúde 

da mulher e a participação nele, não só porque ela foi liberada para participar, mas também pelo 

acesso à informação sobre prevenção de uma doença que acomete muitas mulheres. 

Já no que concerne aos eventos em torno de pautas de direitos para as associadas, o que 

engloba a própria interlocutora, há uma indiferença muito grande sobre tal temática. A fala dela 

demonstra uma apatia em relação à busca por efetivação de ganhos trabalhistas e um certo 

descaso com a mobilização de outras associadas, bem como uma contradição acerca da 

finalidade principal da Associação, que é a de implementar direitos no cotidiano das 

profissionais de Segurança Pública em Sergipe. 
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Talvez elas se sintam realmente representadas por quatro ou cinco e acabem por delegar 

seu destino nas mãos de algumas lideranças, ou ainda o medo de represália no caso de não 

conseguirem ter seu pleito atendido. Explicitamente, apenas a entrevistada cinco relatou falta 

de interesse em fazer parte dos atos reivindicatórios levados pela direção da Associação aos 

diferentes órgãos e instâncias de poder. O que apuramos é uma desmotivação por um número 

considerável de associadas em demandar pelos seus direitos, muitas delegam essa tarefa a um 

grupo de meia dúzia de mulheres (o que acaba sendo feito pela direção da associação). 

Umas das questões que levantei para algumas mulheres da diretoria era sobre o número 

diminuto de associadas nos eventos que possuem um viés claramente reivindicatório e de como 

poderia ser feito para mudar esse quadro. Segundo ela, as informações são repassadas por meio 

de redes sociais e por um grupo de aplicativo de mensagens, contudo muitas alegam que os 

afazeres do cotidiano as impossibilitam de participarem de uma maneira mais atuante nas 

questões de reivindicações e implementações de políticas voltadas para alterar as relações de 

desigualdades entre homens e mulheres da Segurança Pública sergipana. Ao que me parece a 

análise de parte da diretoria é de que as mulheres se associam pelo caráter político da 

associação, no sentido de reivindicar direitos para as suas associadas. Mas, conforme os relatos 

da maior parte das entrevistadas, o aspecto mais relevante para elas diz respeito aos eventos 

promovidos pela ASIMUSEP, sobre a temática dos cuidados com a saúde da mulher. Num plano 

macro, podemos inferir que o comportamento de parcela significativa das associadas em não 

comparecerem em atos reivindicatórios, têm uma relação com o próprio perfil da sociedade 

brasileira, que é o de baixa mobilização política, tal fato só confirma essa característica de nossa 

sociedade. 

Os eventos pensados pela Associação possuem um direcionamento de esclarecer, 

informar suas associadas sobre diversos assuntos, passando por violência doméstica, 

relacionamento abusivo, assédio moral/sexual no trabalho, saúde da mulher. Ao frequentar os 

eventos, não pude deixar de perceber uma insistência na utilização da cor rosa em cartazes, na 

decoração ou em folhetos. Esse aspecto sempre me chamou atenção, pois a utilização dessa cor 

nos indica que a Associação atribui ao ser mulher uma vinculação à cor rosa. Num certo sentido, 

isto reforça um estereótipo em torno da construção do que socialmente se espera da mulher, já 

que culturalmente se caracterizou a cor rosa como sendo delicada, suave e amena. 

Na atual conjuntura da sociedade capitalista, em que há diversas formas de 

representações identitárias, a Associação nos parece apontar que, na Segurança Pública, tal 

construção identitária não é tão diversa assim. 
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Na contemporaneidade, a questão da identidade não se mostra fixa, estática e sim 

heterogênea e múltipla, tanto que se fala em representações identitárias. Como nos relata Hall 

(2006), o sujeito possui múltiplas identidades: identidades díspares, sem possuem rigidez e 

voláteis. Não há nessa concepção um caráter fixo e estanque de identidade, pois o que se tem 

são representações identitárias, que são (des)construídas tal qual a pedra de Sísifo, que sempre 

rola ao chegar no cume da montanha. O sujeito na modernidade tardia se mostra descentrado. 

Logo, articular uma única possibilidade identitária para um grupo de diversas profissionais que 

engloba diferentes instituições nos parece contraditório com os objetivos defendidos pela 

associação. 

 

Figura 01 – Outubro Rosa em 2017. Fonte: do autor,2017. 

 

 

Na foto acima no evento Outubro Rosa realizado em finais de outubro de 2017, espaço 

de maquiagem e pintura de mãos. Como foi dito, a temática em torno da cor rosa é algo habitual 

nos eventos realizados pela Associação. Embora, nesse evento especificamente por conta do 

assunto tratado, a utilização dessa cor possa ser justificada, mas em relação a decoração é quase 

exclusivamente em tons de cor rosa, inclusive nos cartazes. O que acaba por reforçar uma 

construção em torno de uma identificação da cor rosa, como associado ao universo feminino, e 

por consequência reforçando uma perspectiva em torno de uma identidade única, a partir da cor 

em questão, algo que foi consagrado em meados dos anos de 1980. 
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Em Pink and Blue: Telling the Boys from the Girls in America (2012), Paoletti. 

Apresenta um panorama histórico sobre a utilização das cores do vestuário em diversos países, 

no que diz respeito, ao gênero e faixa etária dos grupos pesquisados por ela. Ao longo da obra, 

ela apresenta como em cada momento histórico, determinadas cores faziam parte da vestimenta 

de homens e mulheres. A partir de suas pesquisas ela nos revela que a cor rosa foi associada ao 

sexo feminino nas últimas décadas do século XX. A autora advoga que, até meados da década 

de 1960 as meninas usavam cores neutras ou azuis e os meninos rosa, que estava associada a 

ideia de vigor, já que ela seria uma variação do vermelho, uma cor tida  como representação da 

força, vigor e coragem, atributos que  foram  associados   ao   universo  masculino, segundo 

Paoletti. Já o azul expressaria delicadeza, sobriedade e leveza, características atribuídas as 

mulheres, de acordo com a autora. 

Ainda conforme suas pesquisas, foi a partir da influência de Mamie Eisenhower (1896-

1979), mulher do presidente dos Estados Unidos da América, Dwight Eisenhower (1890-1969), 

que a cor rosa passou a ser utilizada atrelada ao gênero feminino, em muitos eventos públicos 

a primeira-dama estadunidense usava figurinos na cor rosa, passou a partir  de então, a 

influenciar na indústria da moda norte-americana. Movimento consolidado na década de 1980 

através das lojas de departamento, que massificaram em suas coleções roupas rosas para 

meninas e azuis para meninos. 
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Convite Noite Rosa – Fonte: do autor, 2019 

 

Ingresso do evento intitulado: “II Noite Rosa”, realizado em março de 2019. Mais uma 

vez a direção da Associação utiliza da cor rosa para chamar atenção ao aspecto do feminino. É 

bom, salientar esse aspecto pelo fato de limitar a visão de feminino a partir da evocação da cor 

rosa como pertencente ao universo da mulher e, portanto, se ligar as suas associadas. O que 

acaba por reforçar estereótipos construídos socialmente sobre os indivíduos. Algo que no 

próprio Estatuto da Associação elas se propuseram a combater. Dessa forma há uma certa 

contradição entre o que se tem como um dos fundamentos da Associação e a prática em torno 

de uma construção identitária sobre o feminino a partir da imagem difundida em seus cartazes, 

decoração e panfletos. O que reforça uma perspectiva de um padrão heteronormativo em torno 

dos indivíduos e suas sexualidades o que demonstra uma certa incongruência entre os 

fundamentos do Estatuto da Associação e como a decoração dos eventos é pensada. 
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Capítulo III 

O QUE É A ASSOCIAÇÃO SEGUNDO O OLHAR DAS ASSOCIADAS 

 

1. Construção de vínculos através da Associação: o olhar do cuidar 

 

Nas ciências sociais, a definição de associação é geralmente utilizada para se referir a 

agrupamentos voluntários de pessoas livres e autônomas, em oposição a agrupamentos ligados 

à tradição ou a afetos e paixões. Max Weber (2004, p. 25), por exemplo, distinguiu "relação 

associativa"  —  um "ajuste ou [...] união de interesses racionalmente motivados (com referência 

a valores ou fins)" que, "como caso típico, pode repousar especialmente (mas não unicamente) 

num acordo racional, por declaração recíproca" — de "relação comunitária"  — que "repousa 

no sentimento subjetivo dos participantes de pertencer (afetiva ou tradicionalmente) ao mesmo 

grupo". A partir de tais classificações, utilizaremos um híbrido no que concerne à ASIMUSEP, 

entre um acordo racional com interesses objetivamente determinados, aliado a um sentimento 

afetivo de pertencimento ao grupo. Lembrando ainda que estamos falando também de um 

movimento social com características muito específicas com um viés culturalista. Segundo tal 

perspectiva nesse tipo de movimento social, “são valorizados os processos sociais relacionados 

à dinâmica interna das manifestações coletivas – as novas formas de sociabilidade e valores 

gerados” (DURIGUETO; MONTAÑO, 2011, p. 331). Portanto, neste sentido, os novos 

movimentos sociais não se relacionam com as lutas de classes, e sim são lutas fragmentadas, 

como as lutas urbanas, ecológicas e étnicas. 

 O diferencial da proposta da ASIMUSEP, em contraponto a outras associações de 

profissionais da Segurança Pública sergipana, diz respeito muito mais ao seu olhar sobre a 

promoção da saúde feminina, que ao aspecto de reivindicação política e implementação de 

direitos trabalhistas para suas associadas. Em diferentes relatos, pude perceber que a 

identificação das associadas ocorre a partir dos eventos que são propiciados pela Associação 

sobre a descoberta do corpo, a vigilância sobre a saúde física e psicológica das mulheres. Tal 

perspectiva das associadas sobre os eventos promovidos pela Associação é o que as faz 

participar maciçamente deles. 

A necessidade do cuidado faz parte do cotidiano das pessoas. As maneiras desse cuidado 

serão diferenciadas conforme o grupo e a faixa etária dos indivíduos, de modo que, à medida 

que envelhecemos, há uma probabilidade de cuidados mais específicos. Atividades de cuidado 
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referem-se às práticas habituais, “aquilo que se aglutina sob a forma de ações ou intervenções, 

que colaboram para gerar, organizar ou (re)estabelecer esperança, autonomia, a liberdade de 

escolha, as relações humanas e o sentido da vida” (MARTINES; MACHADO, 2010, p. 329). 

Para Soares (2010), o ato de cuidar associa-se à “invisibilidade” típica dos trabalhos domésticos 

e, também, um padrão de qualidade e reconhecimento baseado no âmbito privado: o bom 

trabalho de cuidar diz respeito ao que é feito como se fosse para um membro da sua própria 

família. Através do ato de cuidar, estabelecem-se laços afetivos e consequentemente encontros 

intersubjetivos. 

Sendo assim, a preocupação com o cuidar do indivíduo não é algo que se possa deixar 

de lado. É um assunto que envolve uma variedade de discussões dentro da sociedade, 

principalmente referente às desigualdades de gêneros e à autonomia da mulher diante de seu 

próprio corpo. Dentre as discussões sobre o ser mulher na sociedade atual, a inclusão do gênero 

feminino no mercado de trabalho continua restrita, pois elas possuem responsabilidades 

domésticas e familiares, necessitando, assim, adaptar o emprego a estas funções. Algumas 

palestras que assisti do evento ‘‘Outubro Rosa” tinham um viés claramente nessa perspectiva 

sobre a autonomia do corpo da mulher em relação aos seus namorados ou maridos, a não aceitar 

nem naturalizar um relacionamento abusivo. 

Perguntou-se quais eram os significados dos eventos realizados pela Associação, uma 

associada nos relatou: 

Eu vejo assim: os eventos que participo são os das palestras sobre o Outubro 

Rosa, sobre violência doméstica e as corridas. Para mim, têm diversos 

significados: combate à discriminação da mulher trabalhadora da segurança 

pública, de levantar a nossa autoestima com um dia com maquiadora e 

cabeleireira, é bem bacana isso. Mas o principal é da informação sobre o 

cuidado que devemos ter com a gente, com nossa saúde. Cuidamos de tantas 

pessoas e às vezes acabamos esquecendo que também temos de nos cuidar, 

tem que ter tempo para filhos, marido e outros parentes, que passamos 

despercebidas de nós mesmas. Esses eventos dão uma chacoalhada para nos 

percebermos e olharmos para dentro da gente, é bom uma pausa para prestar 

atenção em nós (E9). 

 

Outra associada respondeu da seguinte forma à mesma questão: 

Eu não vou para todos os eventos, mas para mim os mais importantes são os 

que falam sobre a saúde da mulher. Eu acho que tem uma função de incluir as 

associadas a partir de um tema comum a todas e de esclarecer dúvidas sobre 

saúde, como perceber alguma alteração no corpo da gente, em suma, tem uma 

perspectiva pedagógica mesmo a partir desses encontros, pelo menos eu penso 

assim (E10). 
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Uma terceira associada respondeu da seguinte forma: 

Como eu vou para os eventos que diz (sic) respeito a temáticas de saúde da 

mulher eu tenho para mim que os significados estão relacionados mais há uma 

caráter educativo, já que somos esclarecidas sobre como perceber alguma 

diferenciação que ocorra no nosso corpo, bem como tirar dúvidas sobre 

determinadas doenças, ou ainda como uma alimentação saudável pode evitar 

o surgimento de problemas de saúde. Então, para mim, é mais no sentido de 

esclarecimento mesmo, de informação para a vida, para o nosso cotidiano 

(E11). 

 

O que podemos perceber nas falas dessas associadas é a leitura que fazem sobre o 

significado da ASIMUSEP. A pergunta foi relacionada aos eventos promovidos pela Associação 

e seus significados na concepção delas, contudo elas salientaram os eventos que se relacionam 

estritamente com assuntos correlatos à saúde, os quais elas afirmaram priorizar. Percebi ao 

longo da pesquisa que os eventos que não abordavam questões de saúde tinham uma 

participação muito restrita, sobretudo os eventos com um caráter de reivindicação política. 

O que tais falas dizem sobre o modo como parte das associadas percebe a ASIMUSEP? 

Quais as motivações delas ao ingressarem na Associação? Tais motivações passam por 

mudanças? Ao longo das entrevistas, muitas associadas relataram que inicialmente, ao tomarem 

conhecimento da existência de uma associação criada por e para mulheres da Segurança 

Pública, viam um aspecto inovador.  Outras disseram que se sentiram motivadas em ingressar 

na Associação porque acreditavam que muitas mulheres reunidas teriam maior chance de 

demonstrar força quando fossem reivindicar melhorias trabalhistas frente aos diversos órgãos 

da Segurança Pública. Além da possibilidade de estreitar os laços de sororidade entre as diversas 

instituições da Segurança Pública sergipana e as suas servidoras. 

Conforme a fala de uma entrevistada: 

Eu ingressei na ASIMUSEP porque eu acreditava que, a partir do momento 

que muitas mulheres estivessem juntas e fossem representadas por uma 

associação, o Poder Público se sentiria mais cauteloso em decidir alguma 

pauta reivindicada pela categoria, já que seriam muitas e essa 

representatividade seria vista de uma forma mais articulada e que pressionaria 

as decisões dos diversos órgãos que fazem parte da segurança pública 

sergipana. Entretanto, eu acredito que passados alguns anos eu não percebi 

essa abertura e boa vontade do estado em relação às mulheres que compõem 

a segurança pública em nosso estado. Eu fiquei meio decepcionada, nem vou 

para as reivindicações (sic), para mim a associação se mostra um pouco 

desarticulada em relação às associadas (E12). 
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Essa entrevistada foi a única que me relatou um desencantamento em relação ao que ela 

acreditava que aconteceria. Na visão dela, a direção da Associação não procura informar as 

associadas do que está acontecendo. Quando perguntada se ela procurava a direção para saber 

do cotidiano e dos rumos da Associação ela me disse que não. Questionada sobre a razão de 

permanecer associada, disse que não sabia responder, mas que um dos motivos era o fato de 

acreditar que a questão de gênero é algo que deve ser debatido na área da Segurança Pública, e 

a Associação tem um papel importante nesse debate. 

Esse tipo de relato demonstra um comportamento que caracteriza uma grande parte das 

associadas, que é o de não participar efetivamente dos pleitos que são direcionados às diversas 

instituições às quais as associadas pertencem — aliado ao fato de algumas associadas 

demonstrarem um comportamento de despolitização. Acredito que isso ocorre devido às 

próprias condições relacionadas ao silenciamento histórico das mulheres. Muitas delas 

adentram movimentos reivindicatórios por acreditarem nas pautas pleiteadas pelo grupo, mas 

não se sentem motivadas a participar efetivamente do debate público. Talvez seja por não saber 

como lidar com isso ou por temer mesmo a exposição pública, provavelmente receio de ser 

retaliada. Uma das interlocutoras me respondeu sobre a participação pública dela a fim de 

requerer melhorias para categoria: 

Sobre ir “pra dar a cara pra bater”? Eu não vou jamais! Acho importante que 

exista gente com essa disposição, mas eu não tenho, de forma alguma! Quero 

paz, nada é melhor do que paz na vida. Por isso eu nem vou lá, não quero saber 

mesmo. Não tenho perfil para isso (E13). 

  

Confesso que fiquei intrigado com esta fala, pois ela faz parte de um movimento 

reivindicatório, cuja ação é que impulsiona a concretização das demandas. Não que sempre se 

alcance essa concretização, mas sem uma práxis — no sentido marxista mesmo —, sem uma 

conduta dirigida para a ação esse movimento tende a não lograr êxito. Tal associada diz não 

querer saber de participar do cotidiano da Associação, de ir cobrar, questionar por implementar 

melhorias para as associadas, mas ela espera que alguém o faça em nome dela, talvez 

desencanto político, ou quem sabe medo de sofrer algum tipo de retaliação, ou ser identificada 

como questionadora, pode ser que seja um pouco de todos esses comportamentos. De todo 

forma, caso as associadas da ASIMUSEP, consigam conquistar melhorias trabalhistas, ela vai 

na esteira de quem protagonizou a busca por esses direitos usufruir dos ganhos, mesmo sem ter 

feito parte do movimento reivindicatório propriamente dito. 
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Nos relatos de muitas outras, a inserção no dia a dia da Associação acaba em segundo 

plano, pois as tarefas de casa sobrecarregam suas vidas para além do trabalho. No entanto, como 

vimos em relatos anteriormente mencionados, embora haja essa sobrecarga de trabalho, os 

eventos programados pela Associação sobre saúde são frequentados por um número 

significativo das mulheres  — inclusive as que alegaram que os cuidados com os filhos, a casa 

e o marido representam um empecilho na participação de reivindicações da Associação frente 

ao poder público. Isto parece indicar que, para grande parte das associadas, a Associação tem 

um objetivo muito mais de suscitar o debate sobre os cuidados em torno da saúde da mulher e 

seus desdobramentos do que um viés de busca pela efetivação dos direitos de suas 

representadas. 

Assim, esse seria um espaço de acolhimento para o público feminino — já que o 

ambiente é esmagadoramente frequentado por mulheres —, com questões semelhantes, seja, no 

âmbito público seja na esfera privada. Esses encontros seriam, portanto, uma forma de 

fortalecer os laços de solidariedade entre as associadas, mas também de compartilhar as 

experiências em torno de questões do universo feminino, como seus corpos e suas vivências 

cotidianas. Conforme uma outa associada a perspectiva dela sobre os eventos da Associação 

tem um aspecto de sociabilidade aliado a informação, vejamos: 

Eu vou mais para os eventos com o objetivo de espairecer, esfriar a 

cabeça e conversar com as meninas. Gosto também de fazer maquiagem 

lá. É um momento único para mim, de interação social. (E14) 

 

 Nesse sentido, uma das questões que perpassam o movimento feminista é a ideia de que 

público e privado são faces de uma mesma moeda, de modo que não se pode dissociar um do 

outro. Nas palavras de Chantal Mouffe (1999), não há distinção entre as esferas do público e 

do privado. Em diversos aspectos, ocorre um encontro entre o público e o privado, na medida 

em que não há nada que seja alheio às condições públicas determinadas através da cidadania, 

portanto questões como sexualidade, corpo da mulher e a saúde, antes lócus apenas da esfera 

privada, passam a ser publicizadas pelo movimento feminista. 

Para muitas, associadas os eventos promovidos pela ASIMUSEP se relacionam mais às 

falas das primeiras mulheres, ou seja, numa direção voltada para o olhar do cuidar, para ação 

das mulheres cuidarem de si, que as levem a compreensão do seu próprio corpo e que tal 

entendimento possam proporcionar-lhes bem-estar, desenvolvimento de um repertório para se 

descrever em relação a si e aos outros. 



58 
 

 
 

O que não corrobora com a nossa hipótese, sobre o surgimento da ASIMUSEP, enquanto 

exclusivamente, voltada para a reivindicação política. Ao que tudo indica as associadas 

acessam-na muito mais com uma visão educativa sobre a atuação delas na Segurança Pública, 

bem como uma instância que promove e dissemina saberes sobre os corpos delas. 

As práticas de autocuidado e de autoconhecimento podem ser compreendidas como 

tecnologias do eu. Isto significa que são tecnologias que possibilitam aos indivíduos efetuarem, 

por conta própria ou com a ajuda de outros, um certo número de operações sobre seu corpo e 

sua alma, pensamentos, conduta, ou qualquer forma de ser, obtendo assim uma transformação 

de si mesmos com o objetivo de alcançarem certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou 

imortalidade (FOUCAULT, 2006). O conhecimento de si vem sempre atrelado de uma 

exigência, que é o ocupar-se de si, não se constituindo simplesmente numa condição necessária 

para alcançar uma vida filosófica, mas sim como uma nova perspectiva de enxergar a vida, 

regida por um princípio da racionalidade moral, uma atitude ou uma determinada maneira de 

enfrentar-se com o mundo, um modo de comportar-se e de instituir relações com os outros 

(FOUCAULT, 2006). 

Os eventos promovidos pela ASIMUSEP relacionados às práticas direcionadas à saúde 

da mulher, ao conhecimento sobre como lidar com seu corpo, sua sexualidade, às maneiras de 

compreender como ocorre a violência contra elas — seja em casa, seja no ambiente do trabalho 

— são os que mais despertam o interesse das associadas. Nos parece que são esses momentos 

que legitimam para grande parte das associadas a própria razão de ser da Associação — que 

seria um olhar de mulheres sobre elas mesmas e para elas. Sendo assim, nesse momento ocorre 

uma convergência dos interesses das mulheres sobre a temática do cuidar de si e, a partir desse 

cuidado e do se perceber reconhecendo seu corpo, sua existência passa a ter uma perspectiva 

política que ultrapassaria as esferas do seu mundo privado, se alastrando para a esfera pública. 

Nesse sentido vejamos: 

Numa determinada palestra sobre relacionamento abusivo eu pude perceber 

que meu ex-marido me inseriu num relacionamento desse tipo. Eu nunca tinha 

parado para pensar como ele controlava meus passos, fosse em casa ou no 

trabalho. No início, eu achava que era uma prova de amor, de cuidado, de zelo, 

eu acreditava que estava sendo cercada de carinho, de proteção. Mas foi 

chegando a um ponto de fiscalizar minhas roupas, minhas mensagens no 

celular e até o tempo que eu ficava na casa de minha mãe, por exemplo. O 

casamento acabou e só depois de participar de uma palestra na Associação 

sobre relacionamento abusivo é que fui fazer a ligação entre o comportamento 

dele e como isso me sufocava, parecia que eu estava sob eterna vigilância por 

parte dele (E15). 
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Segundo (FOUCALT, 2006), existe uma aproximação entre o conhecimento de si 

mesmo e o cuidado de si mesmo, não se podendo desprezar nenhum desses elementos em 

relação ao outro. Para se ocupar de si mesmo, é imprescindível conhecer-se a si mesmo e, para 

que ocorra esse processo, a sabedoria, o conhecimento e o diálogo fazem-se necessários. O 

autocuidado, intimamente relacionado à autonomia, pode levar o sujeito a buscar novas formas 

de atuar, inclusive transformar seu modo de ser. 

Nossa interlocutora, além de relatar sobre o modo como o ex-marido se posicionou ao 

longo do relacionamento, sua forma de ser, ela também aponta que questionou sua situação 

frente ao outro, desencadeando-se um processo de reflexão sobre si, como um ser em relação 

com outros indivíduos. Permitiu-se buscar o conhecimento de si e do outro e, a partir de tal 

reflexão, trouxe a compreensão da valorização e importância de si próprio, expondo 

preocupações, limitações e possibilidades. Apesar das dificuldades e dos possíveis óbices, falar 

de si e expor-se, conhecer-se através da reflexão sobre suas experiências, seus atos, de como se 

percebe na sua relação com o outro, constitui-se na descoberta e na elaboração do conhecimento 

de si, bem como a possibilidade de se refazer, como foi o caso de nossa entrevistada. 

 Para ela, isso só aconteceu mediante a fala que ocorreu no evento, o que nos permite 

dizer, mais uma vez, que são os eventos relacionados ao aspecto mais pessoal sobre a mulher, 

seu cotidiano, seus dilemas pessoais, responsáveis por acionar a ligação entre as associadas e 

associação. 

 

2. Sobre o trabalho e identidades 

 

O trabalho, no decorrer da História, caracterizou-se de diferentes formas, atendendo a 

objetivos múltiplos referentes aos homens e às mulheres. Como um meio de sobrevivência 

humana, o trabalho realiza a conformação do indivíduo no interior da sociedade na qual ele se 

relaciona. De forma geral, para a mulher, o trabalho representa ganho pecuniário, além de 

realização pessoal. Do ponto de vista econômico, ter uma renda foi – e é – para muitos, a única 

maneira para sobreviver em uma sociedade capitalista. 

Além do mais, através da venda da força de trabalho, é possível à mulher obter mais 

autonomia e extirpar a dependência financeira seja do pai, ou do marido. Isso também pode 

significar uma fonte de realização pessoal, na medida em que “ter um emprego significa 
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participar da vida comum, ser capaz de construí-la, sair da natureza para fazer a cultura, sentir-

se menos insegura na vida” (SAFFIOTI, 2015, p. 58). A autora ressalta ainda que o trabalho 

constitui a consciência e, por isso, se torna um elemento fundante do ser social. Embora também 

advogue que ele não é a única fonte de realização para a mulher, já que a família é outra estrutura 

também fundamental para a consolidação das suas relações sociais. 

A inserção da mulher no mercado de trabalho tem sido marcada por discriminações 

que as colocam em uma posição subalterna no campo socioprofissional. Hirata e Kergoat (2007) 

afirmam que o mundo do trabalho é sexista e asseguram que há várias tensões que compõem 

este campo: divisão sexual do trabalho, ou seja, o trabalho do homem é visto como fundamental, 

é considerado como o “proprietário” do trabalho, enquanto o trabalho da mulher é considerado 

acessório, complementar, visto como “participação”. Há duas formas de justificar a divisão 

sexual do trabalho: através das teorias biológicas ou pelas construções sociais. 

Durante um longo tempo, as teorias que se baseavam nas diferenças biológicas entre 

homens e mulheres funcionaram como justificativa de uma suposta “submissão natural” das 

mulheres. Rousseau (1985 apud NYE, 1995, p. 21) afirma que “a natureza das mulheres 

determina seu destino e elas não devem ir contra ele […]. Elas devem sua impotência, ao 

caminho que a natureza lhes traçou”. Para as construções sociais, a divisão social do trabalho 

atua como um aspecto importante na reprodução desse processo de subordinação. Hirata e 

Kergoat (2007, p. 599) afirmam que “a divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do 

trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos, um fator prioritário para a 

sobrevivência da relação social entre os sexos”. Os autores defendem que essa forma é 

modulada histórica e socialmente e tem como características “a designação prioritária dos 

homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a 

apropriação pelos homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, 

militares etc.)” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 600). 

No que diz respeito ao trabalho da mulher na Segurança Pública, algumas leituras, 

como as elencadas acima, que tendem a colocar em xeque a capacidade do trabalho feminino 

em determinadas áreas, ainda são recorrentes. Conversando com alguns homens que 

participavam de eventos da Associação (em muitos casos, os maridos, ou noivos, ou namorados 

de algumas associadas), pude perceber como as falas de alguns deles está descontextualizada 

do cenário atual, bem como da proposta da qual suas companheiras coadunam através 

ASIMUSEP. Uns me relataram que é bom mesmo que elas trabalhem no serviço administrativo, 
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pois é mais tranquilo, menos perigoso, ou ainda porque pode dormir em casa, que os filhos não 

vão ficar sem a presença materna durante a noite. 

Para mim, ficou claro que esses homens possuem uma concepção de que o trabalho da 

mulher dentro da Segurança Pública deve ser no aspecto de complementariedade. Ou seja, a 

mulher tem de se circunscrever a uma esfera que não chame a atenção, configurando uma 

análise de que a mulher antes de ser trabalhadora deve ser mãe, esposa e que sua principal 

função deve estar atrelada ao ambiente doméstico O trabalho pode ser exercido, mas de uma 

maneira que não atrapalhe esse papel dado “pela natureza” que é o da esfera privada do lar. 

Quando perguntado às entrevistadas o que representa o trabalho delas na Segurança 

Pública, as respostas variaram entre o fato de saber que são importantes para aparato desta e, 

por outro lado, de não serem valorizadas dentro das respectivas instituições as quais elas 

integram. Conforme o relato de uma delas: 

Eu sou parte de um todo da engrenagem na Segurança Pública, que tem como 

missão a defesa social e da ordem. No entanto, em muitos momentos, minha 

presença foi ignorada pelos meus superiores no que diz respeito ao trabalho 

fim dentro da polícia. O que me era oferecido em muitos momentos era o 

trabalho meio, ou seja, o trabalho administrativo, como se esse fosse o meu 

lugar dentro da instituição; isso me deixa em muitos momentos frustrada 

(E16). 

 

Em outro relato, nossa interlocutora nos disse: 

Num determinado evento, todos os policiais tinham que dirigir a viatura, 

quando chegou a minha vez de ir pegar a chave do veículo, o superior que 

estava à frente da escala me disse: “Tem certeza que você vai dirigir? Se quiser 

eu passo para um outro policial”. A partir desse evento, eu fiquei tão 

indignada, que mesmo que não soubesse dirigir, iria sair com aquele carro, 

porque, para mim, era uma questão de honra, já que minha capacidade foi 

colocada como se fosse inexistente (E16). 

 

 

Podemos perceber através desses dois relatos que, apesar da presença feminina nos 

órgãos de Segurança Pública, há por parte de alguns homens, principalmente em postos de 

chefia, um certo descrédito em relação ao trabalho delas. São imbuídos de um discurso marcado 

pela atribuição de papéis de trabalho masculinos e femininos, inscritos numa visão de 

manutenção de uma ordem patriarcal. Conforme salienta Nogueira (2009, p. 107), para que seja 

possível compreender a condição das mulheres no mercado de trabalho, é preciso entender “a 

questão dos estereótipos como elemento central, uma vez que a ideia de que existem diferenças 
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sexuais inatas ainda é partilhada pelo senso comum, com frases como, por exemplo, que os 

homens são governados pela razão e as mulheres pela emoção”. 

Perreault (2008) argumenta que a segregação nas relações de trabalho está diretamente 

relacionada a estereótipos sexistas, e que a segregação sexual dos empregos também se faz 

acompanhar de condições de trabalho que variam segundo o fato de o emprego ser ocupado por 

homens ou mulheres. Tais estereótipos terminam por essencializar homens e mulheres. Esse 

discurso faz parte tanto da esfera pública — caso dos superiores das entrevistadas —, como 

também na esfera privada — caso da minha conversa com os companheiros de algumas 

associadas. Entre eles há a presença de leituras estereotipadas e essencialistas sobre as funções 

de gênero, em que mencionam que são próprios à mulher funções relacionadas à esfera do 

privado, da família e do lar, sendo de sua responsabilidade a organização da vida cotidiana da 

família, o cuidado com os filhos e dos aspectos ligados à sua saúde e educação e às tarefas 

domésticas (NETO et. al.,1999; GIDDENS, 2005; BRYM et. al., 2006). 

Para Saavedra (2009), cada sujeito vai ser condicionado precocemente (através dos 

pais, dos colegas, dos meios de comunicação) em função do que é visto socialmente como 

adequado para o seu sexo (as tarefas, funções, posturas e comportamentos). Assim, a docilidade 

e a paciência para desenvolver tarefas repetitivas são atribuídas como qualidades pretensamente 

naturais às mulheres, que resultam, na verdade, desse longo processo de qualificação para o 

trabalho. Rocha-Coutinho (1994) refere que a repetição deste tipo de enunciado tem como 

objetivo introjetar valores e atributos de mães e pais, transformando-se em representações da 

maternidade que já pertencem ao senso comum, visto que tal questão está atrelada a educação 

dada às meninas, 

As meninas eram encorajadas a serem dóceis, boazinhas, úteis, prestativas, 

cooperativas, cordiais, tolerantes, compreensivas, a não incomodarem as 

pessoas e não dizer não. Ao contrário, dos homens, as mulheres foram 

ensinadas a cuidar de todo mundo, menos delas mesmas, a serem guardiãs da 

tradição e dos laços de famílias. Por isso, quando adultas muitas delas 

apresentam tanta dificuldade em pedir ajuda ou delegar tarefas, e carregam 

uma sensação de culpa e responsabilidade por situações que não se originaram 

de suas ações e não tem relação com sua real habilidade em determinar eventos 

(ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 59). 

 

Essas questões que surgiram ao longo da pesquisa estavam relacionadas à autodefinição 

das associadas no que diz respeito à categoria identidade feminina — ou mulher, como referido 

por algumas entrevistadas. Tanto as que falavam identidade feminina quanto as que usaram 

identidade mulher conceberem definições diversas sobre o mesmo conceito, algumas poucas 
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foram harmônicas em seus relatos e definições. Houve mais discordância que anuência sobre 

como elas definiam a categoria mulher, ou feminino, embora eu acredite que estavam falando 

da mesma coisa através de definições sinônimas. Vejamos um dos relatos: 

Quando eu penso em definir o que é mulher eu não sei bem o que dizer, prefiro 

falar que mulher tem uma maneira de enxergar as coisas de uma forma mais 

apurada que os homens. O olhar da gente é mais treinado (risos acompanhado 

de uma longa pausa em busca de definir algo que lhe parece não muito 

palpável). Porque a gente acaba prestando muita atenção nas coisas do 

cotidiano, e essa maneira de olhar para a vida acabamos (sic) levando para o 

trabalho, a gente é mais ponderada e acaba passando uma visão de ser mais 

emocional. Eu discordo, eu acho que isso é ser mais racional, é olhar os 

diversos lados de uma situação, não ser afoita ao tomar uma decisão (E17). 

 

 

Para uma outra associada, a definição é bem diferente: 

A partir do momento que eu me vejo como mulher na segurança pública, eu 

vejo que não há diferença entre mim e um homem, somos profissionais e 

temos que ser vistos dessa maneira. Agora no que diz respeito a nós mulheres 

enquanto categoria, não vejo que somos todos iguais, pelo contrário, pouca 

coisa nos iguala, o fato de ser a responsável pela criação dos filhos, pela 

maternidade, por gerir o cuidar das coisas, da casa, do filho, do marido isso 

nos assemelha. Também não quer dizer que seja o que nos define, porque eu 

acho que isso foi uma imposição ao longo do tempo para as mulheres, mas 

nem todas hoje em dia querem isso para ela. Acredito que o que mais defina 

nós mulheres é a capacidade de lutar, de ter esperança na mudança, e que isso 

tenha reflexo numa sociedade com tarefas igualitárias entre homens e 

mulheres e a capacidade da mulher não seja colocada em dúvida pelo fato de 

ser o que ela é (E18). 

 

Na perspectiva da interlocutora E16, a definição de mulher está ancorada numa 

racionalidade que ela compreende existir pelo fato de as mulheres serem mais analíticas na 

tomada de decisão, uma característica que os homens não possuiriam. Já para a entrevistada 

E17, não existem diferenças entre homens e mulheres, mas sim papéis diferentes que forma 

atribuídos ao longo da história para cada um dos sexos. Desta forma, à mulher teria sido importa 

a função da maternidade e do cuidado com as pessoas de uma forma geral. Para ela, o que 

conecta as mulheres é sua intenção em mudar seu status social, a maneira de não aceitar a 

subordinação feminina frente aos homens. Uma das questões que me parece comum entre elas 

é o exercício de alteridade entre elas e os homens, na medida em que parece que através da 

comparação com o outro eu possa me descrever, e a definição ocorre através de um jogo de 

comparações e mesmo assim tal explicação acaba por não abarcar a complexidade sobre a 

categoria mulher. 
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Sendo assim, a identificação sobre a categoria mulher acaba por ser frouxa, escorregadia 

e instável. Pois, dessa maneira, ela pode ser redefinida de acordo com as circunstâncias e o 

relato do sujeito que fala de si. Nas palavras de Hall (1996), a identidade é  

culturalmente formada — um posicionamento e não uma essência —, ligada à discussão das 

identidades culturais, nacionais e às que se formam por sentidos cambiantes e contínuos do 

cotidiano do sujeito. “As identidades culturais são pontos de identificação, os 

pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e da 

história” (HALL, 1996, p. 70). Logo, a identidade cultural são as particularidades que um 

indivíduo ou grupo atribui a si pelo fato de sentir-se pertencente a uma cultura específica. 

Nesse intercâmbio cultural entre os sujeitos no qual a sociedade está embebida — 

também chamado de interculturalidade — emerge a importância da identidade enquanto 

narrativa (BHABHA, 1977; CANCLINI, 1995; MARTÍN-BARBERO, 2010). 

 A abordagem sobre si passa a ser discursiva, na qual a identificação é vista como uma 

construção, um processo nunca completado, algo sempre “em processo”. Ela não é nunca 

determinada – no sentido de que se pode sempre “ganhá-la” ou “perdê-la”, pode ser sustentada 

ou abandonada. É precisamente porque as identidades são construídas — e não fora do discurso 

— que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais 

específicos, no interior de formações e práticas discursivas específicas, por estratégias e 

iniciativas específicas (HALL, 2000). Barker e Galasínski (2001) referem que as três 

concepções de sujeito propostas por Hall coincidem com a ideia de que a identidade é marcada 

por uma plasticidade, pois pode variar de pessoa para pessoa e está inscrita no tempo e no 

espaço. 

Cabe aqui, então, introduzir o viés contemporâneo pós-estruturalista para quem as 

identidades são consideradas fluidas, complexas, não determinadas, contestadas (BAUMAN, 

2001; HALL, 2006; PARAÍSO, 2004). Bauman (2001), através do conceito de liquidez, 

contrapõe a ideia do poder centralizado e contraria a concepção das verdades tradicionais únicas 

e estáveis. “Para a concepção pós-estruturalista, a diferença é essencialmente um processo 

linguístico e discursivo. A diferença não pode ser concebida fora dos processos de significação” 

(SILVA, 2011; p. 87). Os estudos culturais estão, nesse contexto, amplamente preocupados com 

a análise de discursos, significados e representações, com o objetivo de promover o diálogo 

entre as diferentes culturas, levantar os questionamentos e problematizar a produção da 

diferença e das identidades (PARAÍSO, 2004). Inclusive aquelas discutidas e problematizadas 

em discursos midiáticos, como cinema, televisão e outras meios de comunicação. 
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Diversas práticas discursivas são criadas, tomadas por verdades e adquiridas pelos 

sujeitos por meio de processos sociais e culturais e, potencialmente, podem criar hierarquias, 

delimitar lugares e posicionar os corpos e sujeitos. Nesses discursos, por meio das hierarquias 

discursivas, se definem identidades e se moldam formas de ser e estar sujeito, o que nos leva à 

análise e problematização das representações de gênero e sexualidades construídas. 

Desde os anos 1970, os movimentos feministas e os movimentos de lésbicas, gays, 

bissexuais, transgêneros e intersexos (LGBTI) problematizam e questionam as identidades 

hegemônicas, social e discursivamente atribuídas a homens e mulheres. Para Butler (2010), o 

conceito de gênero cabe à legitimação da ordem binária entre masculino/feminino, expresso 

principalmente culturalmente e pelo discurso. Contudo, “o gênero não deve ser meramente 

concebido como a inscrição cultural de significado num sexo previamente dado […] tem de 

designar também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são 

estabelecidos” (BUTLER, 2010, p. 25). 

Esta designação é mantida por intermédio dos discursos repetidos em atos, gestos, 

desejos, que produzem nos corpos a ilusão de uma natureza biológica que organiza o gênero, 

através da performatização dos modos de ser masculino e feminino, com o propósito de 

materializar nos corpos uma heterossexualidade obrigatória e reprodutora (BUTLER, 2010). 

Trata-se, então, de uma questão de performatividade, sendo o gênero representado como 

conjunto de atos intencionais, gestos performativos produtores de signos e significados sociais 

(BUTLER, 2010). 

O conceito de performatividade é muito caro para os estudos de gênero, por isso este 

trabalho encontra-se ancorado nessa perspectiva, e a percebemos “não como um ‘ato’ singular 

e deliberado, senão antes como a prática reiterativa e referencial mediante a qual o discurso 

produz os efeitos que nomeia” (BUTLER, 2002, p. 18). Consequentemente, ao conceituar 

gênero é importante (re)pensar o modo como as relações sociais se estruturam, pois, as mesmas 

instituem, normatizam e produzem formas de ser masculino ou feminino, num determinado 

contexto cultural, a cada momento histórico (CARVALHO, 2009). Ademais, de maneira 

primária, o gênero atribui significado às relações de poder. São relações tão diversas quanto 

possíveis (institucionais, econômicas, espectador/obra, amorosas, interações verbais), em que 

podemos encontrar situações e contextos, sob diferentes e (mais ou menos) complexas formas 

(MEDRADO; LYRA, 2008). 
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De acordo com as teorias pós-estruturalistas, o conceito de gênero privilegia um 

enfoque relacional e descontínuo, que abdica de investigações fundamentais em teorias 

essencialistas, biologizantes e médico higienistas acerca das relações de gêneros, do corpo, do 

sexo e da sexualidade (LOURO, 2002). Por meio da articulação entre os estudos culturais e de 

gênero, inserimos a ação política da ASIMUSEP como um tipo de pedagogia com a finalidade 

de romper com discursos hegemônicos acerca do gênero e sobre o trabalho feminino na 

Segurança Pública. 

Isto significa que não podemos dizer o que realmente somos; podemos, em última 

instância, enquanto sujeitos múltiplos, fazer descrições de nós mesmos através da linguagem. 

Para Barker e Galasínski (2001, p. 28), “identidade (…) não é melhor entendida como uma 

entidade, mas como uma descrição emocionalmente carregada que fazemos de nós mesmos”. 

Portanto, a identidade é ideologia e discurso, um processo em contínua construção, a partir de 

pontos de similaridade e diferença; é uma posição estratégica que torna possível o sentido. E, 

além disso, é estabilizada temporariamente pela prática social e comportamentos regulares 

(BARKER; GALASÍNSKI, 2001). 

As associadas da ASIMUSEP podem ser caracterizadas da seguinte forma: trabalham 

em diferentes órgãos da Segurança Pública (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro 

Militar, Guarda Prisional, Guarda Municipal de Aracaju, Instituto Médico Legal); são mulheres 

de classe média; a maioria delas possui nível superior, algumas têm especialização lato sensu e 

recebem valores entre quatro e 25 salários-mínimos; em sua quase totalidade, possuem veículos 

próprios e casas ou apartamento, algumas próprias outras financiadas. A faixa etária da média 

das associadas é entre 30 e 45 anos, na sua quase totalidade são casadas, têm filhos e se declaram 

em sua maioria pardas. 

Relatos das associadas sobre a questão de preconceito racial foi citado pela entrevistada 

sete (E7) uma ocasião sobre o cabelo de uma bombeiro de característica afrodescendente, mas 

que ela não faria parte da Associação. As demais me disseram que não percebiam algum tipo 

de discriminação racial em suas Instituições de origem. Indaguei a direção sobre o tema e elas 

informaram que não tiveram conhecimento de tais relatos envolvendo questões étnico-raciais 

com suas associadas. Também constatamos que alguma campanha ou ação voltada para esse 

tipo de demanda não foi promovida pela Associação. 

 Ficou visível na pesquisa que as questões que mais causam desconforto às associadas 

se relacionam aos temas que se vinculam ao trabalho, como perseguições, carga horária 
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desgastante, o direito trabalhista que não é efetivado, assédio moral e/ou sexual. Poucas 

associadas relataram que vivenciaram uma relação com seu companheiro que lhe causasse 

desconforto, ou ainda que precisasse levar tal demanda à associação, o que parece ser um sinal 

de que, mesmo quando há problemas no trabalho, elas procuram não os levar para o ambiente 

doméstico. Isto também pode sinalizar que elas internalizam essas questões, que podem vir a, 

posteriormente, eclodir através de problemas psicológicos mais sérios. 

 Uma das questões que surgiu nos relatos de diversas entrevistadas é que elas se veem 

diferentes entre elas mesmas e, principalmente, dos homens que fazem parte da Segurança 

Pública. Segundo elas, a busca pela igualdade dentro da diferença é o cerne da existência da 

própria ASIMUSEP. A partir de Canclini (1995), poderíamos dizer que elas partilham de uma 

identidade híbrida, mesmo estando em uma associação de mulheres, não há uma identidade una. 

A identidade surge, na atual concepção das Ciências Sociais, não como uma essência intemporal 

que se manifesta, mas como uma construção imaginária que se narra. Portanto, essa narrativa é 

fruto das contingências de um tempo, uma época, variável conforme as circunstâncias 

históricas, pois é um processo em construção, nunca acabado, que se relaciona com a dinâmica 

social. 

Ao serem questionadas sobre como são as relações entre elas e seus companheiros, 

muitas disseram que cumprem uma jornada dupla, porque além das obrigações com o trabalho 

fora de casa, os afazeres domésticos recaem sobre elas. O que é um pouco contraditório para 

mulheres de militância na esfera pública. Podemos assim inferir que mesmo entre mulheres 

esclarecidas, que protagonizam a luta pelo espaço dentro da Segurança Pública, no âmbito 

doméstico os avanços não são tão efetivos assim. Em muitos casos algumas associadas relaram 

que ao chegar em casa depois do trabalho a tarefa de cozinhar, ou fazer tarefas de deveres 

escolares com os filhos recaem sobre elas, e que muitos dos maridos são insensíveis no tocante 

a divisão de tarefas domésticas. 

Em “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado: 

uma década de mudanças na opinião pública” (2013), Gustavo Venturi e Tatau Godinho 

reúnem uma coletânea de artigos de análise sobre os resultados da pesquisa 

desenvolvida pela Fundação Perseu Abramo, em 2010, sobre as mulheres nos 

espaços públicos e privados. É apresentada uma grande diversidade de questões, desde as 

condições em que são realizados os partos no Brasil até a participação das mulheres 

na política institucionalizada. A pesquisa ouviu 2.365 mulheres e 1.181 homens, a partir 

de 15 anos de idade, presentes em 286 municípios, em meios rurais e urbanos. 
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Dentre os resultados, as mulheres destacam sua presença na esfera pública como um 

ganho inquestionável nas últimas décadas. Das entrevistas, 74% consideram que sua situação 

está melhor do que no passado. A satisfação dessas mulheres tende a crescer 

conforme aumenta sua escolaridade e renda, e tende a reduzir conforme a idade. 

Mulheres com mais de 60 anos se sentem menos satisfeitas (69% estão satisfeitas) 

com a condição atual das mulheres na sociedade brasileira do que as mais jovens, 

entre 25 e 34 anos (80% estão satisfeitas) (COSTA, 2013). 

Costa (2013) também observa, com base nos resultados da pesquisa, que as principais 

vantagens relatadas pelas entrevistadas em ser mulher estão relacionadas às alegrias da 

maternidade (57%), da criação dos filhos (50%) do casamento e da família (19%). No tocante 

a este último item, 12% das mulheres também, relatam que consideraram o casamento e a 

família aspectos negativos quando representam a submissão ao marido ou se elas não têm seu 

valor reconhecido. Os dados apontam, portanto, para projetos de vida ainda muito tradicionais 

das mulheres brasileiras, como se não houvesse vantagens em “ser mulher” em outros projetos 

ou simplesmente quando não centrados na vida doméstica. Por outro lado, Costa (2013) ressalta 

que 52% das entrevistadas valorizam as conquistas na arena social, como a maior liberdade e 

independência, bem como o espaço conquistado no mercado de trabalho. Ao pensar o que 

poderia melhorar a vida delas, as entrevistadas apontaram a necessidade do combate às 

discriminações no mercado de trabalho e à violência doméstica: 

As piores coisas de ser mulher, além da biologia, das cólicas e das TPMs, são 

relacionadas direta ou indiretamente ao machismo tanto na esfera pública, 

com ênfase na subordinação aos homens (19%) e nas desigualdades no 

mercado de trabalho (16%), quanto no espaço privado, com destaque para a 

violência de gênero (14%) e a falta de apoio na criação dos filhos (12%) 

(COSTA, 2013, p. 41). 

 

Os dados da pesquisa da Fundação Perseu Abramo se aproximam das informações 

obtidas pelo IBGE quando o assunto se refere às horas dedicadas às tarefas domésticas e ao 

cuidado de crianças e idosos. Elas continuam a ser tarefas de atribuição “feminina”. Embora 

49% dos homens entrevistados tenham declarado se ocupar de tarefas domésticas, na 

contabilidade das horas, as mulheres declaram que sua jornada semanal média de trabalho 

doméstico chega a 29 horas e 21 minutos, enquanto os homens dizem despender 8 horas e 46 

minutos semanais com essas atividades. Além disso, as mulheres afirmam que, na verdade, os 

homens dedicam apenas 6 horas e 15 minutos de seu tempo na gestão da casa e no cuidado da 
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família. Contraditoriamente, 84% dos homens e 93% das mulheres concordaram com o 

enunciado “homens e mulheres deveriam dividir por igual o trabalho doméstico” (COSTA, 

2013, p. 42). 

Parece-nos que o “cuidar” permanece como um atributo natural das mulheres, embora 

31% das entrevistadas se considerem feministas e metade delas tenha uma visão otimista sobre 

o feminismo. Costa (2013) também destaca a inferência interessante de que a não divisão 

equânime entre o casal nas tarefas domésticas não é associada ao machismo — para elas, este 

estaria exclusivamente associado a ações truculentas dos homens. Embora grande parte dos 

entrevistados e das entrevistadas concorde que é necessário dividir as tarefas domésticas de 

forma equitativa entre homens e mulheres, este aspecto é pouco lembrado como prioridade para 

melhorar a vida delas. A naturalização dos papéis de gênero parece reverberar neste quadro. 

Noutro ponto, 90% dos homens entrevistados reconhecem a existência de machismo no Brasil, 

mas apenas 22% deles admitem que são machistas. 

Essas questões indicam o que muitas feministas observam como desafio no movimento 

feminista atual: posicionar-se e pensar soluções para um tipo de dominação masculina bem mais 

sutil e invisibilizado em relação àquele expresso no modelo explicativo do patriarcado na 

década de 1970. As mulheres brasileiras do tempo presente acessam mais 

direitos sociais, liberdade pessoal e econômica, mas essa realidade convive com a permanência 

de arranjos familiares sexistas e desvantajosos para elas, alimentando sua sobrecarga de 

trabalho e suas dificuldades de trânsito na esfera pública. Nessa esteira, é impossível pensar a 

maior participação das mulheres na esfera pública sem pensar em sua situação na esfera privada, 

que impacta diretamente as chances das mulheres na primeira. Os dados do IBGE e da Fundação 

Perseu Abramo tornam concreta essa inferência, uma vez que as mulheres ganham menos e 

trabalham mais, em parte, por sua responsabilidade nos afazeres domésticos e no cuidado de 

crianças e idosos. 

No que diz respeito à questão salarial no caso das trabalhadoras da Segurança Pública, 

é preciso ressalvar que, por se tratar de serviço público, os salários são pagos em relação ao 

cargo que o servidor exerce, de modo que esse tipo de queixa não foi feita pelas associadas. 

Mas quando indaguei se no caso dos cargos de chefia — que recebem uma gratificação por 

conta da função — elas percebiam alguma diferenciação por conta de ser mulher, algumas 

disseram não saber e outras relataram que há nesses casos uma diferenciação, sim. Segundo 

elas, o fato de ser mulher é levado em consideração na hora de se atribuir um cargo de confiança, 

como em muitos casos o respaldo do trabalho, ocorre do reconhecimento entre seus pares, o 
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contingente masculino por ser maior e está em postos estratégicos em suas Instituições, lhes 

confere uma visibilidade maior na sua área de atuação. Conclusão, é premiado com funções 

gratificadas em postos de direção, ou comando. O que nos parece ser plausível, pois conforme 

foi apurado, entre as associadas apenas quatro das 165 possuem função gratificada. 

As associadas que entrevistei demonstraram uma perspectiva variável no que diz 

respeito ao significado dos eventos conforme o relato de cada uma. 

Das dezoito entrevistadas, apenas cinco relataram sentir interesse em frequentá-los, e 

que fazem com regularidade. Boa parte afirmou que não possui tempo para participar (oito 

responderam dessa maneira), ou que estão no trabalho (três) e outras que esquecem da data 

(duas). O que ficou notório é que a maioria não comparece aos eventos que têm um viés 

reivindicatório, no sentido de uma ação coletiva na busca por direitos para a categoria das 

associadas. A justificativa, em grande parte, é a falta de tempo, tarefas domésticas e criação dos 

filhos. Essas ocupações, na perspectiva de seus relatos, interferem de maneira preponderante 

para a participação nos eventos, principalmente os que possuem um desdobramento de caráter 

mais político. No entanto, isso por si só não é suficiente para compreender esse processo de 

desmobilização por parcela considerável das associadas. 

Pode ser que seja apatia mesmo em relação a tomada de decisões políticas, uma 

característica que permeia de um modo geral a sociedade brasileira, e sendo assim, tal 

comportamento é um microcosmo do geral da Nação brasileira em termos de mobilização 

política e reivindicação social. 

 Em suma, as associadas da ASIMUSEP ao acessaram os eventos o fazem muito mais 

como um espaço de troca de saberes, de sociabilidade, talvez até como um momento de fuga 

do cotidiano, de quebra da regularidade de suas obrigações diárias. E que naquele momento 

elas possam vivenciar a individualidade feminina de cada uma, mas no espaço coletivo da 

Associação, além do mais para muitas das entrevistadas a ASIMUSEP, a partir da atuação nos  

espaços vazios e silenciosos que as Instituições das quais elas fazem parte negligenciam 

conquistam mais adeptas, ao focar em eventos com um viés de saúde da mulher, corpo  

feminino, cuidados consigo mesma, beleza da mulher acaba por preencher a lacuna que  há em 

diversas Instituições das quais as associadas são oriundas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            No percurso deste trabalho, entramos em contato com a trajetória da Associação 

Integrada de Mulheres da Segurança Pública de Sergipe. Inicialmente, minha hipótese era de 

que o surgimento da ASIMUSEP fosse no sentido de mobilizar diversas profissionais da 

Segurança Pública em Sergipe para a reivindicação de melhorias trabalhistas para suas 

associadas. Vimos que por meio da mobilização política a Associação encaminha as 

reivindicações no plano administrativo e caso não consigam vão às instâncias judiciais. Mas 

essa perspectiva é muito mais das fundadoras que de um número maior de suas associadas. 

Confesso que eu também trilhei essa linha de raciocínio, segundo a qual parcela esmagadora 

das associadas tinham na mobilização política e na reivindicação por implementação de direitos 

trabalhistas, a razão de se associar e permanecer na ASIMUSEP, mas minha hipótese não se 

confirmou. Para a maior parte das associadas a existência da Associação se relaciona mais ao 

aspecto pedagógico proporcionado a partir dos eventos, que ao aspecto político. Bem como um 

caráter de sociabilidade entre as diversas mulheres que formam a ASIMUSEP. 

 Esses eventos possuem um duplo caráter: na medida que esclarecem as associadas sobre 

seus direitos (perspectiva da direção) e sobre seu corpo (perspectiva das associadas), possuem 

o fito de conquistar a adesão das associadas para o cotidiano da Associação. 

Uma das questões que me pareceu visível na constituição da Associação e num número 

expressivo de associadas é a clareza sobre o diferencial dela em relação às outras existentes no 

estado de Sergipe — eu diria que até no Brasil. A inovação ao criar um movimento que abarque 

profissionais de diferentes órgãos da Segurança Pública é um exemplo pioneiro no país. 

Somente Minas Gerais e Tocantins possuem associações semelhantes, sendo que no caso de 

Minas Gerais são policiais militares e bombeiros militares que formam uma associação; e no 

Tocantins, são policiais civis e delegadas que fazem parte de uma mesma associação. O que 

demonstra que a ideia de inclusão faz parte do DNA da ASIMUSEP. 

Parece-nos que a ASIMUSEP, enquanto ambiente responsável pela elaboração das ações 

de concretização das demandas de suas associadas, está apenas trilhando os primeiros passos 

da jornada. O tempo vai dizer até onde vai a trilha, e o que acontecerá no percurso dela — 

esperamos que seja o mais frutífero possível, e que ao final da estrada tenhamos uma visão mais 

justa, equânime e respeitosa em relação às profissionais de Segurança Pública em Sergipe. 
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Em suma, a ASIMUSEP representa para estas servidoras uma ruptura no que diz respeito 

ao espaço de representatividade política de suas associadas. Seu caráter pioneiro nessa área 

marcada por divergências entre homens/mulheres deve servir de exemplo para outros estados, 

e que as experiências sejam compartilhadas e incluam outros movimentos sociais no seu 

percurso. Sua caminhada e seu êxito dependem de uma série de conexões entre os diversos 

atores sociais, o que somente o futuro poderá dizer 
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ANEXO A 

 

Roteiro de entrevista 

 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Tempo de exercício profissional: 

Qual sua função?  

Estado Civil: 

Escolaridade:  

Filhos: 

 

Como se tornou integrante da Segurança Pública? 

 

Trabalha em que tipo de serviço na sua instituição? 

 

Quanto tempo nessa mesma atividade? Trabalhou em outro tipo de atividade na sua 

instituição, se sim qual tipo? 

  

O que significa ser mulher na segurança pública? 

 

A senhora vê alguma disputa ou tensão no trabalho da mulher em sua instituição? A 

senhora se considera feminista? 

 

O que para a senhora representa seu trabalho na segurança pública? Sente-se 

reconhecida? 

 

Há desafios para a mulher exercer seu trabalho na segurança pública, se sim, 

quais? 
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Sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação dentro da instituição na qual a 

senhora trabalha, se sim, qual? 

 

Como é a relação de trabalho entre a senhora e um colega do sexo masculino em 

sua instituição? E com outras mulheres como é a relação no ambiente de trabalho? 

 

Qual o(s) motivo (s) de ter se associado a ASIMUSEP? 

 

Existe algum diferencial da ASIMUSEP e outras associações que a senhora 

conheça? 

 

Como tomou conhecimento da ASIMUSEP? 

 

O que representa para a senhora a ASIMUSEP? 

 

Participa das atividades organizadas pela ASIMUSEP? 

 

Para a senhora quais os significados dos eventos organizados pela ASIMUSEP? 

 

Há algo que considera mais relevante no trabalho da ASIMUSEP? 

 

Em sua opinião, a ASIMUSEP atende seus anseios? Quais as pautas que a senhora 

pensa ser mais importantes? Elas são trabalhadas pela associação? 

 

Como é a relação de trabalho entre a senhora e outras mulheres em sua instituição? 

 

Há algo mais que a senhora gostaria de dizer? 
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ANEXO B 

 

Quadro socioprofissional sobre as associadas entrevistadas 

No quadro abaixo há informações sobre as associadas que concederam entrevistas para 

que a pesquisa fosse possível. Elas foram identificadas pela abreviação E1,2 e assim sucessiva-

mente, de acordo com a ordem de fala de cada uma das interlocutoras. Optamos por traçar um 

perfil socioprofissional das associadas. 

 

Entrevistada 1 (E1) 

Policial militar, está há 17 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui nível superior, é casada e tem filhos. 

Entrevistada 2 (E2) 

Policial militar, está há 25 anos na Instituição. É uma das fundadoras da ASIMUSEP. 

Possui nível superior, é casada e tem filhos. 

Entrevistada 3 (E3) 

Policial militar, está há 23 anos na Instituição. É uma das fundadoras da ASIMUSEP. 

Possui histórico em movimento social, na Igreja, na época de adolescente. Possui nível superior, 

solteira e não tem filhos. 

Entrevistada 4 (E4) 

Policial militar, está há 13 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui nível superior, é casada e tem filhos. 

Entrevistada 5 (E5) 

Policial Militar, está há 23 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras, mas entrou 

na ASIMUSEP, nos primeiros meses. Possui Ensino Médio, divorciada e com filhos. 

Entrevistada 6 (E6) 

Policial militar, está há 20 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui Ensino Médio, divorciada e com filhos. 
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Entrevistada 7 (E7) 

Bombeiro Militar, está há 21 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui Ensino Médio, divorciada e com filhos. 

Entrevistada 8 (E8) 

Policial militar, está há 17 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui nível superior, é casada e tem filhos. 

Entrevistada 9 (E9) 

Policial civil, está há 15 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMUSEP. 

Possui nível superior, é casada e tem filhos 

Entrevistada 10 (E10) 

Policial militar, está há 13 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui nível superior, é casada e tem filhos. 

Entrevistada 11 (E11) 

Agente prisional, está há 17 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui Ensino Médio, é casada e tem filhos. 

Entrevistada 12 (12) 

Policial militar, está há 13 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui nível superior, é divorciada e não tem filhos. 

Entrevistada 13 (E13) 

Policial militar, está há 26 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui Ensino Médio, é casada e tem filhos. 

Entrevistada 14 (E14) 

Policial civil, está há 16 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMUSEP. 

Possui nível superior, é solteira e não tem filhos. 

Entrevistada 15 (E15) 

Policial militar, está há 17 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui nível superior, é casada e tem filhos 

Entrevistada 16 (E16) 
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Policial civil, está há 15 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMUSEP. 

Possui nível superior, é casada e tem filhos 

Entrevistada 17 (E17) 

Bombeiro militar, está há 20 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui nível superior, é casada e tem filhos. 

 

Entrevistada 18 (E18) 

Policial militar, está há 17 anos na Instituição. Não é uma das fundadoras da ASIMU-

SEP. Possui nível superior, é casada e tem filhos. 
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ANEXO C 

As notícias sobre o assassinato da Sargento Eliana Costa foram destaque em diversos órgãos 

da Imprensa Sergipana, inclusive, reacendendo o debate sobre a morte de policiais militares: 

sargento-da-PM-e-morta-apos-reagir-a-tentativa-de-

assalto.ghtmlhttps://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/ 

Acesso em: 23 out. 2019. 

https://al.se.leg.br/sgta-eliana-costa-recebe-promocao-pos-morte/ 

Acesso em: 23 out. 2019. 

http://fanf1.com.br/garoto-de-14-anos-confessa-ter-matado-a-sargento-eliana/ 

Acesso em: 23 out. 2019. 

http://pm.se.gov.br/nota-de-falecimento-pmse-lamenta-o-falecimento-da-sargento-eliana-

costa-de-silva/ 

Acesso em: 23 out. 2019. 

http://jornaldacidade.net/cidades/2018/06/301075/%E2%80%9Ca-familia-policial-esta-de-

luto-diz-delegada-sobre-morte-d.html 

Acesso em: 23 out. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/sargento-da-pm-e-morta-apos-reagir-a-tentativa-de-assalto.ghtml
https://al.se.leg.br/sgta-eliana-costa-recebe-promocao-pos-morte/
http://fanf1.com.br/garoto-de-14-anos-confessa-ter-matado-a-sargento-eliana/
http://pm.se.gov.br/nota-de-falecimento-pmse-lamenta-o-falecimento-da-sargento-eliana-costa-de-silva/
http://pm.se.gov.br/nota-de-falecimento-pmse-lamenta-o-falecimento-da-sargento-eliana-costa-de-silva/
http://jornaldacidade.net/cidades/2018/06/301075/
http://jornaldacidade.net/cidades/2018/06/301075/
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ANEXO D 

           PPGA 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A senhora está sendo convidada como voluntária a participar da pesquisa: 

UM OLHAR SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA: A ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 

INTEGRADA DE MULHERES DA SEGURANÇA PÚBLICA DE SERGIPE 

A JUSTIFICATIVA, OS OBJETIVOS E OS PROCEDIMENTOS: 

 O motivo que nos leva a estudar o problema: 

Compreender através do relato das mulheres como elas percebem o cotidiano de seu trabalho 

dentro da instituição da qual ela faz parte. 

O objetivo desse trabalho é: traçar os perfis das diferentes profissionais da segurança pública 

associadas a ASIMUSEP. 

O procedimento de coleta de dados será da seguinte forma: 

Aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado. A entrevista terá duração de 40 

minutos, para aplicação de questionário será disponibilizado o tempo necessário para que cada 

participante o responda. 

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS: 

Caso a senhora se sinta incomodada ao longo da aplicação do roteiro de entrevista pode 

interrompê-la. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE 

SIGILO: 

A senhora será esclarecida sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Sendo livre para 

recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer 

momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer 

penalidade ou perda de benefícios. 

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=243
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/centro/portal.jsf?lc=pt_BR&id=605
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O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Seu nome ou o 

material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. A senhora não 

será identificada em nenhuma publicação resultante deste estudo. Uma cópia deste 

consentimento informado será arquivada no Curso de Mestrado em Antropologia da 

Universidade Federal de Sergipe e outra será fornecida a senhora. 

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO: 

A participação no estudo não acarretará custos para senhora e não será disponível nenhuma 

compensação financeira adicional. 

DECLARAÇÃO DA PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELA 

PARTICIPANTE: 

Eu, ___________________________________________________________ fui informada 

dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei 

que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se 

assim o desejar. O professor orientador 

 Marcos Santana de Souza certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais. 

Em caso de dúvidas poderei chamar o estudante Carlos Eduardo Bezerra o professor 

orientador Marcos Santana de Souza no telefone (__) ____ ______ ou o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe sito a Av. Marechal Rondon S/N Jardim Roza Elze 

– São Cristóvão, SE. 

 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

Nome Assinatura do Participante Data 

Nome Assinatura do Pesquisador Data 
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ANEXO E 

 

Eventos da ASIMUSEP (2017-2018) 

 

2017 

21/05- Feijoada da ASIMUSEP-Finalidade de angariar fundos para a construção da sede da 

Associação, no bairro Santo Antônio. 

07/08- Audiência pública na Assembleia Legislativa de Sergipe. 

23/10 – Corrida saúde da Mulher 

30/10- Outubro Rosa – Palestra sobre a prevenção e combate ao câncer de mama. 

12/12- Confraternização de final de ano. 

2018 

Fevereiro- 2018 

03/2018-Audiência pública Na Câmara de Vereadores de Aracaju. 

08/03-Reunião Com o governador, na pauta a ampliação das vagas para mulheres 

oferecidas no concurso para soldados da Polícia Militar do Estado de Sergipe. 

28/03- Noite Rosa- Inauguração da Sede nova. 

10/04- Palestra no evento Mude 1 hábito (UNIMED), Defesa pessoal e prevenção no 

combate as drogas. 

04/06- Homenagem Sargento Eliana Costa. 

27/10- Outubro Rosa. Palestra sobre a prevenção e combate ao câncer de mama. 

15/12- confraternização de final de ano. 

18/12-Palestra no 1º congresso das guardas municipais de Estância Sergipe 
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ANEXO F 

FOTOS DE EVENTOS DA ASSOCIAÇÃO 

 

Evento Outubro Rosa-2017- 
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Evento: Feijoada da ASIMUSEP – 2017- 
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Evento: Feijoada da ASIMUSEP – 2017- 
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Evento: Feijoada da ASIMUSEP – 2017- 
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Evento: II Noite Rosa -2018- 
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Evento: Outubro Rosa-2018 

 

 

Evento: Outubro Rosa-2018 
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Evento: II Noite Rosa – Entrada da ASIMUSEP- 2018 

 

 

 

 

 



95 
 

 
 

Evento: Outubro Rosa-2018 
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Material entregue na Corrida Violência contra Mulher – 2019 
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 Corrida Violência contra Mulher – 2019 
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 Corrida Violência contra Mulher – 2019 

 

 


