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Descobrir as mulheres significa algo mais que revelar 

sua presença por meio de estatísticas (desagregando-

as por sexo), ainda que esse seja um passo 

absolutamente fundamental para começar a situar o 

problema. Em outras palavras: significa algo mais que 

contá-las, descobrir onde estão, o que fazem, onde se 

localizam nos processos produtivos. Descobrir as 

mulheres, incorporar a variável gênero quando 

analisamos o trabalho e a classe trabalhadora, como 

tão bem afirmado por várias autoras e alguns autores, 

significa repensar o próprio conceito de trabalho e as 

múltiplas realidades a ele relacionadas.  

 

Laís Abramo, Um olhar de gênero: visibilizando 

precarizações ao longo das cadeias produtivas. 

(pp.40-41)



RESUMO 
 
 
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as representações de gênero construídas por 
profissionais do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de Sergipe – 
COE, tendo como parâmetro a divisão sexual do trabalho, a valorização da qualificação 
profissional e de novas competências, atribuindo-se especial destaque aos avanços obtidos por 
mulheres na Organização, com relação aos direitos e à cidadania. A abordagem adotada 
apoia-se na concepção histórico-crítica, tendo como opção metodológica a pesquisa 
qualitativa, por meio do estudo de caso desenvolvido na Organização. A população da 
pesquisa abrange o efetivo de 98 profissionais (93 homens e cinco mulheres) policiais do 
grupo especializado do COE. Foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas com cinco 
mulheres e cinco homens. A Polícia Militar é uma organização que ainda possui fortes marcas 
do conservadorismo em sua estrutura, com uma hierarquia rígida, o que tem dificultado, ao 
longo dos anos, o acesso e a permanência das mulheres no contexto de trabalho associado a 
diversas representações sociais, entre as quais se destaca a imagem de uma atividade 
fisicamente exigente e arriscada, em contato com situações de violência e com ambientes 
socialmente desvalorizados.  No processo de inserção feminina no aparelho policial militar, 
ao assumir novos postos na hierarquia dos círculos de convivência, o sexo dos sujeitos 
trabalhadores torna-se fonte de status e poder, implicando o modo de introdução e 
posicionamento nos postos de trabalho, fato que define o processo de exclusão-dominação no 
interior do aparelho policial. As entrevistadas consideram que existem barreiras para avanços 
mais efetivos na participação da mulher no espaço da Polícia Militar, contudo, indicam 
dimensões de positividade no trabalho realizado por elas, isto porque essas dimensões têm 
proporcionado ampliar a democratização na corporação, assim como entre a Polícia e a 
sociedade.  No Comando de Operações Especiais, apesar do pequeno número de mulheres 
existentes, elas desenvolvem funções e ações que sempre foram vistas como adequadas 
apenas para homens.  A educação, a capacitação em questões de gênero para os sujeitos 
envolvidos e inseridos na Corporação tornam-se elementos importantes para mudar as formas 
de gestão, a cultura organizacional e a desconstrução de estereótipos desvantajosos para as 
mulheres ainda vigentes na organização. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Gênero. Polícia Militar. Trabalho.  

 



ABSTRACT 

 

This research aims to examine gender representations built by professionals Special 
Operations Command of the Military Police of the State of Sergipe - COE, having as 
parameter the sexual division of labor, the value of professional qualifications and new skills, 
assigning special attention to the advances made by women in the organization, with respect 
to rights and citizenship. The approach adopted is based on the historical-critical design, with 
the option methodological qualitative research through case study developed in the 
Organization. The research population includes the effective of 98 professionals (93 men and 
five women) group of specialized police COE. Ten interviews were conducted semistructured 
with five women and five men. The Military Police is an organization that still has strong 
brands of conservatism in its structure, with a strict hierarchy, which has hampered over the 
years, access and retention of women in the workplace associated with various social 
representations, between which highlights the image of a physically demanding and risky 
activity, contact with violent situations and environments socially devalued. In the process of 
inclusion of women in the military police unit, to assume new positions in the hierarchy of 
living circles, the subject of sex workers becomes a source of status and power, leading the 
way in introducing and positioning jobs, a fact that sets the process of exclusion and 
domination within the police apparatus. The interviewees consider that there are barriers to 
progress more effective participation of women in the space of the Military Police, however, 
indicate dimensions of positive work done by them, this is because these dimensions have 
provided expand democratization in the corporation, as well as between the Police and 
society. In Special Operations Command, despite the small number of women exist, they 
develop functions and actions that have always been seen as suitable only for men. Education, 
training on gender issues for the individuals involved and included in the Corporation become 
important elements for changing the forms of management, organizational culture and the 
deconstruction of stereotypes disadvantageous for women prevailing in the organization.  
 
 
KEYWORDS: Education. Gender. Military Police. Work.  
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1  - INTRODUÇÃO  
 

Nos últimos séculos, o mundo do trabalho vem passando por variadas fases de 

transformação como consequência do processo de desenvolvimento do capitalismo 

contemporâneo, pois, no determinado momento em que ocorre a superação de um estágio 

capitalista, as relações de trabalho postas já não mais dão conta das necessidades emergentes 

da sociedade atual. 

Na atualidade, há um fenômeno social visível de interesse entre capital e trabalho, em 

consequência das novas transformações que vêm compondo a sociedade e que são 

substancialmente provocadas pelo processo de globalização, pelo ingresso de novas 

tecnologias, pelo processo de reforma do sistema produtivo, em que irá envolver todo um 

sistema social em suas mais diversas simbologias e estruturas.  

Na sociedade capitalista em vigência, a educação é um caminho submetido aos 

ditames do capitalismo contemporâneo, que proporciona e reproduz constantemente as 

desigualdades sociais e o acesso desigual ao mercado de trabalho, apesar da ênfase nos 

discursos de liberdade, igualdade e acesso a políticas públicas que refletem uma democracia 

‘mascarada’ e ‘fadada’.  

O processo educacional baseia-se na formação de indivíduos trabalhadores para 

atender as demandas do capitalismo; assim, a educação é um processo fundamental para o 

desenvolvimento do indivíduo em suas atividades laborais na sociedade capitalista 

contemporânea, pois, é através da mesma que adquire a capacidade de desenvolver 

habilidades para desempenhar determinadas tarefas impostas pelo novel sistema capitalista e 

suas novas formas de trabalho, mesmo não tendo a capacidade para adquirir habilidades da 

razão e crítica acerca das formas de trabalho em que os indivíduos são postos. 

Sob o pano de fundo da reflexão histórica, cabe dizer: há uma lacuna que começa a ser 

preenchida no campo educacional através da denúncia da invisibilidade da categoria gênero. 

Entende-se que a realidade social, na qual, efetivamente, homens e mulheres se educam é 

contraditória, e os elementos fundidos na experiência de gênero que os grupos sociais 

vivenciam em seu cotidiano tornam tal contradição o elemento que, ao mesmo tempo, oculta e 

desvela tal realidade. Em decorrência dessas situações, emergem formulações teóricas 

orientadoras da compreensão dos fenômenos educativos na sociedade, identificam-se as 

concepções e práticas espaciais e temporais e abrem-se possibilidades para selecionar os 

vários modos pelas quais os grupos sociais produzem e avaliam os vários tipos de 
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conhecimento no interior de formas dominantes de vida institucional e social, de forma que se 

possa refletir quanto a alternativas de mudanças.          

A educação é um princípio que está presente em diferentes visões históricas do 

feminismo, ora dirigido às reivindicações de escolarização, de qualificação pessoal e 

profissional, com vistas à mobilidade social e à conquista do poder, ora com demandas 

específicas que atendam às mulheres e ora como projeto de mudança cultural nas formas de se 

educarem meninos e meninas. A educação é um meio necessário para equalizar as condições 

de vida e as relações entre homens e mulheres, através do estabelecimento das diferenças, da 

promoção da mobilidade social, da possibilidade de melhor condição de vida para as mulheres 

e, consequentemente, para sua família e comunidade; tal situação será possível se as propostas 

políticas tiverem como meta uma cidadania que reconheça a sincronia e não-sincronia das 

inúmeras relações que compõem o tecido social, entre as quais se destacam as relações de 

gênero, raça e de classe social.  

Compreende-se que, por si só, a escolarização não oferece garantia de uma vida 

melhor, mas é condição necessária para a mobilidade social, além de ser um espaço 

importante de aprendizagem da convivência democrática entre gêneros, raça e classes sociais. 

Nesse sentido, a luta pela eliminação das discriminações de gênero e de raça é um projeto 

educativo a ser instituído por todos aqueles que se preocupam com a democracia e a 

cidadania.   Parece também que, no campo da educação, na atualidade, busca-se repensar e 

compreender a questão da identidade do conhecimento, por exemplo, na perspectiva de 

construção de um projeto político.  

Em uma era de proclamada e inevitável globalização, torna-se importante retomar uma 

visão que coloque no centro das preocupações teóricas e políticas as desigualdades de gênero 

intimamente articuladas às de classe social, e que examine as formas como o ‘outro’ foi e 

continua sendo social e historicamente construído. Esse momento de transição torna-se 

adequado à análise dos mecanismos de formação humana, em especial da formação de 

identidades diferenciadas de acordo com o gênero, permitindo trabalhar com as 

representações e subjetividades.  

A evolução desse debate conecta-se com as considerações a respeito da exclusão de 

sexo/gênero, levando a pensar na visão dicotômica que separa as ‘antigas’ e as ‘novas’ formas 

de organização do trabalho. É preciso tentar compreender, nessa nova conjuntura, essa 

dinâmica, as mediações que engendram transformações, quando ocorre o processo de 

transição de uma antiga ordem social para outra nova ordem. Valoriza-se a multiplicidade de 

experiências, o que se passa ‘entre’ o que se elabora, não na continuidade e totalidade (isto é, 
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segundo um ponto de vista), mas na perspectiva transversal, na associação de 

sentidos/significados. A constituição do sentido torna-se a própria base da capacidade 

simbolizadora do homem.  

Este estudo surgiu da necessidade e oportunidade de refletir acerca de questões 

direcionadas de gênero e sua relação com a educação e o trabalho. Os estudos existentes 

refletem, de variadas maneiras, a importância do desvendamento do pensamento e a origem 

do conceito de relações de gênero. O interesse pelo objeto deste estudo surgiu no curso de 

graduação em Serviço Social, mediante as atividades de pesquisa na graduação, com as 

leituras sobre a abordagem de gênero e trabalho nos projetos de pesquisa desenvolvidos como 

bolsista de iniciação cientifica (PIBIC/UFS). Naquele período, concomitantemente, realizou-

se um trabalho no setor administrativo em um Batalhão da Polícia Militar de Sergipe, que 

propiciou a problematização do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. Após tal pesquisa, 

surgiu uma inquietação com as questões de gênero no trabalho da Polícia Militar, devido a 

isso, buscou-se ampliar tais estudos a partir da inserção, em 2011, no Mestrado em Educação 

da Universidade Federal em Sergipe, com o intuito de trazer o olhar da educação para as 

questões de gênero no trabalho militar.  

As unidades policiais brasileiras possuem inúmeros defeitos (estruturais, 

administrativos, culturais etc.), boa parte deles discutidos cotidianamente na imprensa e em 

outros tantos meios de comunicação. Isto não impede, porém, que profissionais dedicados 

realizem seu trabalho com competência, gerando muitas vezes iniciativas de vanguarda na 

área de segurança pública – não só no âmbito de suas unidades, mas em todo o Brasil e até no 

mundo.  

As policiais vêm lutando por uma questão relevante que se refere à Política de Direitos 

Humanos, com vistas à garantia dos direitos das mulheres no âmbito da corporação e ao 

respeito às peculiaridades do gênero sem afetar a qualidade do serviço prestado pela PM – o 

qual, na verdade, é potencializado através de suas ações e do profissionalismo técnico que 

toda mulher é capaz de desenvolver, tanto quanto os homens policiais. A Política de Direitos 

Humanos vem, ao longo de décadas, também por intermédio do Ministério da Justiça, 

tentando contribuir para a formação dos operadores de segurança pública. Em outras palavras, 

vem ampliando sua linguagem e contemplando preocupações com a cidadania feminina e as 

questões de gênero, nas últimas décadas. As mulheres fazem parte dessa conquista histórica e 

relativa, nascida sob diversas circunstâncias, e estas acompanham sua trajetória até então. 

Após um momento político conturbado – a ditadura militar –, o ingresso das mulheres 

nas unidades policiais brasileiras surge como uma tentativa de modificar a visão que se tinha 
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dos órgãos policiais, sugere estar ligada à busca de credibilidade perante a população, 

portanto, a uma imagem pós-ditadura. Entretanto, nas últimas décadas, essa inovação não tem 

sido suficiente para abolir os paradigmas institucionais dessas corporações. Assim, a presença 

de mulheres nas polícias ostensivas é o encontro do desejo de tornarem-se donas de seus 

destinos, buscando estabilidade no mundo do trabalho, o qual se encontrava em franca 

precarização, associado a um momento de crise e buscas de transformações no ofício de 

polícia. As ‘novas’ concepções de segurança pública se mostravam orientadas para os 

cuidados, prevenções, além de mais burocratizadas, encontrando nas mulheres condições 

necessárias a essa implementação. Essa combinação compôs um modo de inserção, mas que 

não se definiu como política de segurança pública em vários países.  

Sabe-se que, além de desempenhar tarefas tradicionalmente atribuídas às mulheres 

(enfermeiras, psicólogas, cozinheiras), nas forças armadas de vários países - como nos 

Estados Unidos -, um número expressivo delas também patrulha ruas com metralhadoras e 

dirige caminhões por estradas minadas. Quando necessário, assumem funções de artilharia e 

lideram ataques contra posições inimigas. As mulheres são indispensáveis à tarefa de revistar 

mulheres iraquianas e afegãs, algo que não poderia ser feito por homens sob o risco de 

protestos. Elas estão em combate desde 2002. (GIANINI, 2013, p. 60)  

Pode-se perceber que a inserção da mulher nas esferas públicas da sociedade faz parte 

da democracia social, no entanto, as formas de acesso ainda são restritas em algumas áreas, 

nas quais existem barreiras que impedem e/ou dificultam a participação feminina ativa; o 

espaço da Polícia Militar se configura como uma dessas áreas. O fato é que a inserção de 

mulheres nas unidades policiais traz a marca da busca de uma política de aproximação, de 

ampliação e especialização, levando a inferência de uma suposta passagem da evolução de um 

modelo de polícia, o que, no campo empírico, não parece ter correspondido, até agora, a um 

processo de modificação ou de reforma da Instituição policial.  

Observa-se que a inserção feminina nas corporações policiais do Brasil dá-se na 

atividade operacional, sobretudo em tarefas burocráticas, ou em atividades que envolviam 

exclusivamente personagens do mundo ‘doméstico’: crianças, idosos e mulheres. 

Tradicionalmente, às mulheres tem sido confiado o encargo do cuidado domiciliar de 

crianças, deficientes, doentes e pessoas idosas; entretanto, elas enfrentam dificuldades 

crescentes para cuidar dos membros dependentes da família, uma  vez inseridas no mercado 

de trabalho, como assalariadas.   

Conforme Hirata e Guimarães (2012), a atenção ao outro, solicitude, todas essas 

palavras ou expressões são traduções aproximadas do termo inglês care.  Cuidar do outro, 
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preocupar-se, estar atento às suas necessidades, todos estes diferentes significados, 

relacionados tanto à atitude quanto à ação, estão presentes na definição de care, termo 

dificilmente traduzível porque é polissêmico.  À medida que novas concepções de segurança 

pública começam a produzir alterações nas ações de polícia (políticas preventivas, como o 

policiamento comunitário), percebe-se a emergência de um novo lugar para as policiais 

femininas, nas corporações.  

Os policiais militares são socializados, formal e informalmente, a partir de certos 

princípios práticos de ação e de formas específicas de classificação no mundo, capazes de 

torná-los úteis e obedientes, ao mesmo tempo, ou seja, disciplinados para o exercício do poder 

disciplinar e do poder sobre a vida. O trabalho policial no imaginário popular, em geral, está 

relacionado à realização de atividades diversificadas do ponto de vista da atividade física. Os 

valores estereotipados da cultura da Polícia podem ser lidos como uma forma quase pura de 

"masculinidade hegemônica". Eles enfatizam a ação agressiva, física; um forte senso de 

competitividade e preocupação com a representação do conflito. 

O mundo policial sempre alocou prioridade e respeito às categorias e símbolos 

masculinos, tendo dificuldade em lidar com os problemas encobertos de gênero, simplesmente 

porque a masculinidade, historicamente, mantém-se na posição principal, sendo algo com que 

se concorda e se compreende, isto porque a realidade brasileira é marcada pelos padrões 

tradicionais de autoritarismo, onde a hierarquia existente é vista como forma essencial de pôr 

ordem na estrutura da sociedade, mas que efetiva as diferenças de gênero; na Polícia Militar, 

essas características mostram-se bastante evidentes. Pode-se dizer que as relações sociais 

ainda apresentam dimensões ou características do patriarcado que, apesar de ser contestado ao 

longo dos últimos anos, ainda possui forte influência na sociedade como um todo, atingindo 

as mais diversas classes em seus diferentes estágios sociais. 

O patriarcalismo é uma das estruturas sobre as quais se assentam todas as 
sociedades contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade, imposta 
institucionalmente, do homem sobre a mulher e filhos no âmbito familiar. 
Para que essa autoridade possa ser exercida, é necessário que o 
patriarcalismo permeie toda a organização da sociedade, da produção e do 
consumo à política, à legislação e à cultura. (CASTELLS, 1999, p.169). 
 

O conhecimento da cultura patriarcal pode-se constituir um ponto de referência para 

que se possa refletir, especialmente no campo educacional, quanto ao caráter histórico e 

cultural desses processos, com o fim de gerar procedimentos democráticos de formação de 

vontade, que, em última instância, possam gerar (na perspectiva habermasiana) nova 

racionalidade num ‘mundo da vida’ colonizado.  
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A análise das relações sociais de gênero fundamenta-se na compreensão de que as 

distinções entre trabalhadores e trabalhadoras (homens e mulheres) resultam de construções 

culturais; elas são produto da cultura e não decorrem de dados biológicos. Por conseguinte, a 

dominação de base patriarcal centrada na valorização da figura masculina encontra suas 

origens e sua função na cultura, nos valores, na institucionalização de normas sancionadas 

pela coletividade, nas regras de comportamentos, nos estilos de comunicação, no sistema 

informal de relacionamentos identificados e fundados nas experiências dos homens, 

vinculadas por relações hierárquicas de poder desfavoráveis ao gênero feminino.  

A hierarquia é assim colocada como uma forma organizadora dos modelos 

classificatórios, como um modo de organizar o mundo, baseado no princípio do valor, que 

confere significado às diferenças de valores de gêneros distintos. Então, desponta o discurso 

gerador de justificativas biológicas sobre a ‘fragilidade feminina’, necessária à política sexual 

de separação das esferas pública e privada. Contudo, é importante ressaltar que as diferenças 

de classe são ‘coextensivas’ às diferenças de gênero. A dinamização de uma esfera (classes 

sociais, produção) não pode deixar de ter efeito sobre a dinâmica da outra.  

Numerosas práticas sociais dependem, principalmente e de forma indissociável, das 

relações de classe e das relações sociais entre os sexos, na produção de bens, onde elas se 

originam, e na reprodução de ideias que formam os seres humanos, e prosseguem atuando de 

forma dinâmica. Nesse sentido, o patriarcado não pode ser analisado como um domínio 

ideológico tido como o lócus da reprodução de classe. Existe uma estrutura patriarcal de 

produção, uma estrutura de classe e de cultura, sendo que as duas são coordenadas, não 

complementares e são entrelaçadas.  Sua dinâmica interage: elas ajudam a estabilizar e a 

desestabilizar uma à outra, e seus efeitos na vida de qualquer pessoa são condensados. O 

ponto essencial é que, como uma questão de fato, essa estrutura conjunta é a estrutura da 

formação da pessoa, pois é evidente que nenhuma prática social concreta é a pura expressão 

ou manifestação de uma relação social única.  

Nesse sentido, faz-se necessário ampliar os estudos de gênero na sociedade, de forma 

que explore as experiências vividas por mulheres e homens levando em consideração os 

espaços ocupados por ambos.  

A presença das mulheres nos escritos acadêmicos vem crescendo, em função 
de um conjunto de fatores que tem dado visibilidade às mulheres, mediante 
sua conquista de novos espaços. Um primeiro fator seria a maior presença 
feminina no mercado de trabalho, inclusive nas universidades, conjugada à 
expansão da luta das mulheres pela igualdade de direitos e pela liberdade, 
numa conquista do espaço público que derivou da afirmação dos 
movimentos feministas. (MATOS, 2005, p. 239) 
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Assim, a inserção das mulheres na instituição da Polícia Militar tem-se mostrado como 

uma extensão da sua inclusão no mercado de trabalho; saliente-se que, a partir da década de 

70 do século XX, ocorreram muitas mudanças no mundo do trabalho, sob novas bases, novas 

exigências de perfil do trabalhador seja do sexo feminino ou masculino.  

Nesse ponto, fica evidente a intenção de manter, no interior da instituição militar, os 

mesmos padrões sociais estabelecidos para a mulher fora dela, ou seja, a reprodução dos 

papéis que mantinham as relações de quase pura ‘masculinidade hegemônica’, ou seja, da 

dominação do masculino sobre o feminino. Conforme Cruz (2009a), o sujeito do trabalho 

ainda é apresentado como universal masculino. Isto porque, historicamente, as mulheres, não 

são vistas como indivíduo, mas como grupo. Ainda conforme o pensamento de Cruz (2009a), 

a movimentação da mulher na esfera pública do trabalho é parte integrante do processo, 

embora a mesma tenha sido oculta de ser sujeito dessa história; tal reflexão remete ao 

ambiente proposto para este trabalho, ou seja, o cotidiano do trabalho no COE, um vasto 

campo de estudo, pois as transformações ocorridas nesse processo e as representações sociais 

dele advindas, bem como suas construções, são bastante diversificadas.  

Os conceitos de público e privado, sendo este último proposto como ambiente 

destinado à mulher, vêm se constituindo como ferramentas importantes para a teoria 

feminista. A quebra dessas fronteiras envolve análises e mudanças nas formulações propostas 

pelo movimento feminista que luta em prol de avanços, na igualdade entre homens e 

mulheres, no entanto, as desvantagens e diferenças estão em todos os espaços da sociedade, o 

que produz desvantagem feminina nos campos sociais, econômicos, culturais e políticos, isso 

torna a mulher um indivíduo submetido e sem valor.  

Nesse processo, as identidades, segundo Hall (2006), resultam do deslocamento do 

sujeito, ou descentramento do mesmo, em relação ao sujeito moderno de identidade fixa e 

estável, descritos através de rupturas nos discursos do conhecimento moderno. Uma dessas 

rupturas se dá com o feminismo, a partir da década de 1960, tanto como crítica teórica quanto 

movimento social. O ponto de deslocamento a que Stuart Hall (2006) se refere está no fato de 

que, com o movimento feminista, abriu-se campo para contestação em diversos pontos da 

vida social, tais como, família, sexualidade, divisão do trabalho, cuidado com crianças, 

formação de identidade de gênero, entre outros. 

É importante superar as diferenças de gênero, derrubar o ‘muro’ que separa homens e 

mulheres no alcance dos objetivos, de modo a dar possibilidade às mulheres para avançar no 

mercado de trabalho, embora isto já esteja ocorrendo, ainda que em número reduzido. As 

mudanças no mundo do trabalho foram inúmeras, fazendo com que o lugar social da mulher e 
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suas experiências fossem dinamizando esse processo, abrindo-lhes novas possibilidades que 

antes eram totalmente vetadas. As políticas de igualdade de gênero são fundamentais para a 

construção da cidadania e dos direitos. Nesse ponto, faz-se necessário propor políticas de 

mudanças, para transformar a realidade feminina, na qual a submissão de gênero precisa ser 

percebida dentro de uma nova visão de mundo, de modo que se tenha capacidade de 

argumentação.  

Neste sentido, a educação constitui um instrumento fundamental para transformar tal 

realidade, mas, infelizmente, nas escolas ainda paira muito a questão dos estereótipos, das 

mensagens preconceituosas dos materiais didáticos, nas relações entre alunos e profissionais 

que se processam mascaradas pelo preconceito. Um processo educativo relativo a questões de 

gênero mostra-se especialmente relevante para a formação profissional dos/as 

trabalhadores/as com a finalidade de proporcionar o acesso igual para ambos os sexos, já que 

a Polícia Militar é um órgão que possui fortes marcas do conservadorismo em sua estrutura, 

sempre apresentando uma hierarquia muito rígida, o que dificultou, ao longo dos anos, o 

acesso e permanência das mulheres no trabalho diário, baseado na hierarquia. Ademais, o 

trabalho da Polícia Militar está associado a diversas representações sociais, entre as quais se 

destaca a imagem de uma atividade fisicamente exigente e arriscada, em contato com 

situações de violência e com ambientes socialmente desvalorizados.  

No ensino superior também há a necessidade de fortalecer, e em alguns casos incluir, a 

discussão sobre gênero, de forma a realizar estudos e pesquisas, como também um censo 

escolar para formulação de políticas de gênero. A educação tem papel primordial de atuação 

para a igualdade de gênero, uma vez que atua na formação dos indivíduos, suas identidades e 

conceitos capazes de transformar visões estereotipadas impostas pela cultura da sociedade; no 

entanto, isto não vem ocorrendo. 

Consciente ou inconscientemente, são evitados, de maneira constante, os 
temas curriculares mais complexos como a modificação dos modelos de 
conhecimento transmitidos e a inclusão de novas visões de uma sociedade 
com maior equidade de gênero. Este fato ocorre não apenas nos níveis mais 
baixos de instrução, mas também no nível universitário. (STROMQUIST, 
1996, p.32). 
 

Trabalhar gênero é refletir acerca das relações sociais, das atribuições postas para os 

diferentes gêneros que são estabelecidos pelo aparelho da sociedade, a fim de contestar os 

direitos de igualdade oportunidade e acesso à cidadania, visto que esta é uma batalha travada 

há muito tempo.  
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Nesta linha de reflexão, considerou-se imprescindível o questionamento e críticas aos 

padrões de subordinação postos pela sociedade de maneira a quebrar a historicidade de 

dominação para formar uma sociedade cidadã e democrática em termos de gênero, para que as 

mulheres conquistem novos espaços de participação. É fundamental fazer um balanço dos 

avanços e conquistas das mulheres em torno de uma sociedade que tem como laços 

enraizados a discriminação feminina, na medida em que faz perceber o que ainda deve ser 

mudado na sociedade.  

Nesta linha de reflexão, foram pensadas algumas questões consideradas relevantes 

para o estudo de gênero, trabalho e competências profissionais dos policiais militares. O perfil 

da Polícia Militar expressa uma divisão sexual do trabalho na Instituição? Como os/as 

profissionais do COE – Polícia Militar de Sergipe pensam o trabalho no interior da 

Instituição? Quais as competências profissionais valorizadas e atribuídas as/os policiais? 

Como se efetivam os processos de qualificação desses profissionais? Os policiais militares do 

COE percebem diferenças de gênero no cotidiano do trabalho na Polícia? A inserção feminina 

nas polícias produz mudanças substanciais nos modelos e nas políticas de policiamento?  

Para a operacionalização da pesquisa foram antecipados alguns objetivos: O objetivo 

geral é analisar as representações de gênero construídas por profissionais do Comando de 

Operações Especiais da Polícia Militar de Sergipe – COE, levando em consideração a divisão 

sexual do trabalho, a valorização da qualificação e de novas competências, atribuindo especial 

destaque aos avanços obtidos na Organização, por mulheres, com relação aos direitos e à 

cidadania. Tem-se como objetivos específicos:   

 Caracterizar o perfil profissional das/os policiais militares, com ênfase nas relações de 

poder e hierarquia, observando a divisão sexual do trabalho militar. 

 Averiguar se as/os profissionais do COE identificam e compreendem as diferenças de 

gênero e como constroem suas identidades. 

 Identificar a valorização da formação, qualificação e de novas competências para o 

trabalho na Polícia Militar/COE, com ênfase nas diferenças de gênero.   

 Identificar as estratégias utilizadas por mulheres policiais militares para integrar os 

papéis público-produtivo versus privado-reprodutivo familiares. 

O objeto da pesquisa centra-se nas representações sociais de gênero de policiais 

militares do COE, com destaque para a participação feminina nesse contexto estruturado 

tendo por base os valores culturais. Segundo Hall (2006), a cultura é concebida como um 

campo de luta e contestação, o qual produz tanto os sentidos quanto os sujeitos que 

constituem os diferentes grupos sociais em sua singularidade; compreende-se, portanto, que a 
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cultura precisa ser analisada quanto ao seu impacto na constituição da subjetividade, da 

própria identidade e da pessoa como um ator social, em meio à construção dessas identidades. 

Vale ressaltar os estudos de Calazans (2003) e Schactae (2006) os quais conduzem 

a uma análise reflexiva concernente à constituição do trabalho feminino no âmbito policial. 

Fica evidente o tratamento limitado quanto à inserção das mulheres nas polícias, apontando 

para os ideais de naturalização do trabalho imposto a elas sob uma ótica machista. Desse 

modo, 

[...] beneficiando-se da lógica do capital, as mulheres chegaram às 
instituições policiais no momento de mutações, precarização, globalização e 
de feminização do mundo do trabalho, encontrando no interior do aparelho 
policial militar, uma estrutura vertical, pautada pela divisão hierárquica do 
trabalho, como um modo e meio totalizante de mediação de relações. Esses 
modos e meios são determinados, envolvidos e sustentados 
institucionalmente pelos chamados círculos de convivência de oficiais e 
praças, passando a ter no gênero dos trabalhadores mais uma fonte de 
referência nas diversas lutas de poder. Assim, identificamos que o processo 
de inserção feminina nas polícias constitui um processo de características 
mundiais, guardadas as devidas proporções, o qual se caracteriza por um 
modo de inclusão-exclusão-dominação. (CALAZANS, 2003, p.145).  
 

Logo, percebe-se que, concomitante às transformações que ocorriam no mundo do 

trabalho, também se davam no foco da atividade policial. Para atender às novas demandas da 

Segurança Pública que indicavam um caminho de prevenção, ao invés de coerção, 

encontraram no trabalho feminino as qualidades necessárias para implantação desse modelo. 

Assim, a mulher foi incluída no contexto da atividade policial militar, com o intuito de 

desenvolver trabalhos burocráticos e, quando muito, de cunho social. Logo, a ideologia de ser 

naturalmente inferior aos homens ainda a mantinha longe do trabalho ostensivo. 

De acordo com Souza (2009), destaca-se uma tendência à invisibilidade no trabalho 

desenvolvido pelas mulheres policiais na Polícia Militar de Sergipe, onde as mesmas são 

apontadas como frágeis e delicadas, sendo colocadas, em sua maioria, para exercer trabalhos 

administrativos. Esse fator impede uma inserção plena na corporação, para além dos espaços 

tipicamente ‘femininos’ onde o seu habitual ‘zelo’ e ‘sensibilidade’ seriam mais ajustáveis. 

Em certo sentido, tal como será discutido, as mulheres continuam a ocupar simbolicamente 

um lugar marginal na Polícia Militar de Sergipe. Na PM, a rua e o confronto com as situações 

de risco permanecem como critérios balizadores da ‘verdadeira’ função policial e que tem na 

ação diária um ambiente particularmente para os homens. (SOUZA, 2009).  

A cultura presente no trabalho e na formação militar, por exemplo, nos espaços 

formais e informais, ou melhor, entre formalidades e informalidades assumidas, apresenta-se 

com uma dinâmica particular cheia de elementos instigantes, a saber: os modelos de exercício 



26 

 

de autoridade e hierarquia militar. A instituição policial é um espaço  público para a 

convivência fora da vida privada, íntima, familiar. As mulheres, nesse contexto, capacitam-se 

para a convivência participativa na polícia, participando de um processo de aprendizagem que 

também ensina como participar do restante da vida social.  

 Uma breve revisão na literatura nacional CALAZANS (2003), SOARES e 

MUSUMECI (2005), CAPPELLE (2006), e internacional, ZAMAKONA (2000), BROWN 

(1997), entre outros, mostra que, com o acesso das mulheres aos quadros da polícia no 

mundo, contextualiza-se a iniciativa de uma maior aproximação com a comunidade e 

coincide, sobretudo, com um momento de crise da própria instituição policial que, por sua 

vez, reflete uma crise mais ampla do próprio modo de organização do trabalho nas sociedades 

contemporâneas.  

Seguindo o pensamento de Jennifer Brown (1997), do College of Police and Security 

Studies, da Eslovênia, em termos mundiais, o processo de inserção da mulher na polícia 

relaciona-se a quatro aspectos, a saber: na Europa, o contexto recrutamento de mulheres situa-

se em momentos de crise das forças policiais (por exemplo, deslocamento do efetivo 

masculino em períodos de guerra, ou crises de credibilidade, com forte deterioração da 

imagem pública das policiais); existência de uma cultura policial feminina, que estaria 

identificada e valorizaria as formas preventivas – portanto, menos truculentas – de 

policiamento; a despeito dessa realidade, há restrições às tarefas femininas, sustentadas na 

noção de que as mulheres não são capazes de assumir todas as formas de ação de polícia e a 

consequente tendência de atribuir-lhes, sobretudo, funções burocráticas ou atividades 

associadas, no imaginário, a extensões do mundo doméstico; necessidade de equiparação de 

oportunidades (investimento em ações antidiscriminatórias e no enfrentamento dos casos de 

assédio sexual).  

De acordo com Zamakona (2000), a progressiva incorporação da mulher na polícia e 

as modernizações das organizações policiais são fenômenos que andam paralelos, já que o 

trabalho policial, que era visto necessariamente como uma ocupação masculina, apresenta 

uma estrutura que está sofrendo mudanças, pois entram em crise valores característicos da 

organização, como a força física e a identificação tradicional com a figura masculina e a 

busca de novos arranjos organizacionais. Assim, passa-se a buscar outros valores mais 

identificados com a realidade atual, como a inteligência, a capacidade de resolução de 

conflitos, a inovação e o trabalho em equipe. Afrontam-se novas situações em que não é tão 

necessária a força física, tais como reduzir situações potencialmente violentas e conflitivas, 

atender a coletivos que exigem tratamento diferenciado e demandas não-criminais. Observa-
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se que a inserção feminina nas polícias do Brasil não se dá na atividade operacional, mas, 

primeiramente em tarefas burocráticas, ou em atividades que envolviam exclusivamente 

personagens do mundo ‘doméstico’: crianças, idosos e mulheres1.  

À medida que novas concepções de segurança pública começam a produzir alterações 

nas ações de polícia (políticas preventivas, como o policiamento comunitário), percebe-se a 

emergência de um novo lugar para as policiais femininas, nas corporações.  

No contexto do trabalho na Polícia Militar, foram pensadas algumas hipóteses: 

a) No cotidiano do trabalho das/os policiais no COE (Sergipe), permanece 

intrinsecamente uma forte divisão sexual permeada pela hierarquia e presença do 

autoritarismo, característica marcante do conservadorismo. A inserção feminina na Polícia 

Militar de Sergipe implica uma união com a busca de crédito junto à população, numa 

imagem pós-ditadura. Assim, a presença de mulheres nas polícias ostensivas é o choque da 

aspiração de emancipação dos seus próprios destinos, em busca da estabilidade no mundo do 

trabalho, o qual se encontrava em franca precarização, associado a um momento de crise e 

buscas de transformações na profissão de policial, pois as ‘novas’ concepções de segurança 

pública mostravam-se orientadas para os cuidados, prevenções, e mais burocratizadas, 

encontrando nas mulheres condições necessárias a essa implementação.  

b) O processo de formação e qualificação da Polícia Militar de Sergipe, mais 

especificamente do grupo especializado do COE, não contempla as diferenças de gênero, 

contribuindo para reproduzir as desigualdades sociais. A ausência de políticas afirmativas de 

inclusão de mulheres nas polícias militares vem limitando o espaço que elas têm reconhecido 

na instituição da Polícia Militar. Portanto, no processo de inserção feminina no aparelho 

policial militar, ao assumir novos postos na hierarquia, o gênero dos sujeitos trabalhadores 

torna-se fonte de status e poder, refletindo no modo de inserção e posicionamento nos postos 

de trabalho, o que vai definindo o processo de exclusão-dominação no interior da instituição.  

c) As policiais militares do COE, ingressam na organização através de habilidades 

construídas no processo de trabalho no interior da Polícia Militar. Contudo, o seu trabalho 

frequentemente não é valorizado, é desdenhado por seus colegas militares assim, suas 

qualificações são frequentemente subestimadas porque, em muitos casos, são associadas 

                                                             
1 Por exemplo, o Comando de Polícia Feminina da PM paulista tem como “missão prioritária (...) a realização do 
Programa de Segurança Escolar, instituído pelo Governador do Estado em 1997, sendo responsável pela 
execução deste Programa em toda a rede de ensino público estadual da Capital”. (CALAZANS, 2005). A revista 
de mulheres suspeitas e o atendimento a mulheres ou idosos vítimas de violência são outras das áreas restritas de 
atuação das polícias femininas no Brasil.  
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largamente às qualificações tácitas2, isto porque existe a valorização da ideologia da 

masculinidade. Portanto, a capacidade física que precisa ser comprovada, dentro dessa forma 

de pensar, é a da mulher, presumindo-se que todos os homens são fortes e preparados para 

todo tipo de enfrentamento, e as mulheres, não; sendo assim, pouca contribuição teria a 

educação na formação de gênero desses profissionais. 

Com relação à atividade policial, as mulheres parecem estar se favorecendo da lógica 

da Instituição, passando a atender ao ‘novo perfil’ do policial, articulado na busca de uma 

polícia de aproximação. Talvez, seja importante reconhecer que as mulheres, mesmo como 

minorias simbólicas, em uma Instituição regulada pelo modelo da masculinidade, introduzam 

a lógica da diferença, uma vez que poderão gerar desacomodação, desestabilização e 

desorganização na estrutura interna da Instituição, proporcionando possibilidades de pensar o 

medo, o risco do trabalho de polícia e um questionamento a respeito da ordem instituída.  

A realidade brasileira, particularmente no âmbito do trabalho policial, é marcada pelos 

padrões tradicionais de autoritarismo, onde a hierarquia existente é vista como forma 

essencial de pôr ordem na estrutura da sociedade, mas que efetiva as diferenças de gênero. É 

possível afirmar que as relações sociais ainda apresentam dimensões ou características do 

patriarcado, o qual é identificado como sistema sexual de poder, como a organização 

hierárquica masculina da sociedade, que se perpetua através do matrimônio, da família e da 

divisão sexual do trabalho. (CRUZ, 2005 p. 40).  

Com relação ao trabalho na Polícia Militar, existe na Organização uma grande 

tendência de associação entre a profissionalização do trabalho policial e o ingresso de 

mulheres no aparelho policial militar, como forma de construir uma imagem de uma polícia 

menos voltada para o uso da força, direcionada para a capacidade estratégica, exigências estas 

advindas das transformações pelas quais vem passando o padrão de polícia e o próprio mundo 

do trabalho.  

Desse modo, este parece ser o maior impacto da inserção feminina na Instituição: a 

introdução da lógica da diferença, o que confere um possível aproveitamento para se pensar 

em uma nova polícia, no sentido da incorporação da ética da diferença nos currículos e na 

formação da cultura policial. Ao mesmo tempo, na carreira de oficiais, a unificação dos 

quadros – masculino e feminino – é reconhecida como solidificada, contudo, os conflitos 

                                                             
2
 Tais qualificações tácitas podem ser: aptidões sociais no domínio da assistência a terceiros, ou de qualificações 

desenvolvidas num contexto de socialização familiar, favorecendo a dificuldade da participação das mulheres em 
atividades na rua que tende sua fragilidade física. 
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desentendimentos por ocasião das promoções de homens e mulheres e suas alocações 

mostram que estes são conflitos típicos desse círculo e mostram-se como uma barreira 

informal à efetiva inclusão.  

Não há como reconhecer a passagem de um modelo de polícia, através do ingresso 

feminino nas polícias ostensivas, tampouco se observou a abolição de paradigmas 

institucionais dessas corporações. Percebe-se que a perspectiva da diferença é tratada como 

uma divisão a qual não apenas diferencia, mas, subordina e desiguala a mulher em relação ao 

homem, concebendo-a como um ponto negativo, alguém que não serve para determinadas 

funções, que é distinguida pelo que não possui, portanto como entidade de falta.  

A mulher aparece excluída e identificada com um sistema simbólico que a coloca 

sempre em oposição homóloga ao homem, adjetivada pelo preconceito desfavorável. Ao 

mesmo tempo, também existe a possibilidade da não diferenciação que passa a ter sentido de 

igual, no qual o referencial é masculino, o que remete à possibilidade da conversão a uma 

masculinidade subordinada; ainda que as mulheres incorporem o ethos guerreiro – da 

masculinidade, violência e virilidade – tais aspectos, quando incorporados por elas, passam a 

ser reconhecidos como a possibilidade da ‘masculinidade subordinada’. Parte-se da 

identificação e não da diferença, não há interlocução à lei da diferença, enquanto respeito ao 

desejo do próximo, em uma distância simbólica que permita tratar o outro como próximo e 

não como semelhante feito à imagem do eu, que parta da diferença e não da identificação.  

O avanço da sociedade contemporânea vem refletindo algumas conquistas em sua 

estrutura, seja no campo social, político ou econômico, que permite discussões relativas à 

questão de gênero e às competências atribuídas aos gêneros, seja ela no espaço público e ou 

no privado. A validação científica do conhecimento em processo de formação pode ser 

realizada através da práxis, elevada à categoria epistemológica fundamental que se transforma 

em critério de verdade. Segundo Gamboa (2008), a práxis significa reflexão e ação sobre uma 

realidade, buscando sua transformação, a qual é orientada para a consecução de maiores 

níveis de liberdade do indivíduo e da humanidade em seu trajeto histórico (interesse crítico). 

A discussão acerca do privado-público se integra às questões de gênero no trabalho da 

Polícia Militar, uma vez que como afirma Souza (2012), a característica proporcionada às 

mulheres naquela Instituição consiste em forte argumento para manutenção da ideia de 

proteção do sexo feminino para os males existentes nos espaços públicos, sendo o privado o 

local ideal para a segurança das mulheres. Tal discussão tem muita relevância para a teoria 

feminista contemporânea, pois permite como afirma Cruz: “analisar o desenvolvimento da 

cidadania, de acordo com a posição da mulher dentro da esfera pública, considerando o 
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espaço para o cidadão participar do debate político, contribuindo para a formação da opinião 

pública” (CRUZ, 2005, p.63). 

Compreende-se que a ampliação da cidadania e dos direitos das mulheres policiais 

militares enfrenta restrições, barreiras com relação à ocupação profissional, isto porque a 

expressão da masculinidade com base na força é muito valorizada. O discurso da igualdade de 

gênero não invalida as diferenças biológicas entre os sexos, todavia, tais diferenças não 

devem ser consideradas como justificativa para a desigualdade de gênero no trabalho, 

principalmente do trabalho militar. 

Assim, as mulheres são afastadas dos espaços públicos, onde estão concebidos os 

fatores mais importantes para a essência da vida, o que marca os sentidos de negatividade que 

lhes são concebidos, além da diferença instituída pela sociedade que se faz presente até 

mesmo nos ambientes físicos. Tudo isso acontece devido ao processo de educação não formal, 

mediada por processos de socialização que são reflexos da educação, mais especificamente 

transmitidos pelas instituições da família, escola, religião, etc.. Desse modo, estudar todos 

esses processos se faz necessário para que se obtenham resultados significativos em torno das 

novas relações sociais, destacando a questão da mulher como trabalhadora integrante do órgão 

da Polícia Militar marcado por forte tradicionalismo, analisando as relações existentes de 

hierarquia entre homens e mulheres, colocados sempre em contextos desiguais. De acordo 

com Cruz: 

Entende-se que a realidade social na qual efetivamente homens e mulheres 
se educam é contraditória, e os elementos fundidos na experiência de gênero 
que os grupos sociais vivenciam em seu cotidiano tornam tal contradição o 
elemento que, ao mesmo tempo, oculta e desvela tal realidade.(CRUZ, 2005, 
p. 22) 
 

Assim, a educação é fator primordial para desconstrução das relações desiguais que se 

constroem na sociedade entre homens e mulheres, pois proporciona uma maior igualdade e 

participação cidadã de todos sem distinção. 

Nesse sentido, este estudo surgiu da necessidade e oportunidade de refletir quanto a 

questões direcionadas a gênero, e sua contribuição para a educação direcionada a analisar o 

campo de trabalho em que se inserem os/as trabalhadores/as do Comando de Operações 

Especiais – COE - da Polícia Militar do Estado de Sergipe. 

Entende-se por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade, ou seja, a metodologia inclui, simultaneamente, a teoria da 

abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e 

a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade). 
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(MINAYO, 2007, p. 14). A questão fundamental é a compreensão da totalidade da vida 

social, integrando-se o trabalho e formação do policial em uma visão de conjunto que 

entrecruza as questões estruturais da sociedade capitalista como dimensão da educação, da 

cultura, da política, da vida cotidiana, da experiência, das histórias dos homens comuns e de 

suas relações sociais intrinsecamente cruzadas.  

A abordagem adotada nesta pesquisa apoia-se na concepção histórico-crítica.  Os 

estudos de gênero e trabalho desenvolvem a abordagem do processo histórico e a busca pela 

transformação da realidade, adotando-se uma perspectiva crítica. O enfoque histórico-crítico 

trata de apreender o fenômeno em seu trajeto histórico e em suas inter-relações com outros 

fenômenos, busca compreender os processos de transformação, suas contradições e suas 

potencialidades. De acordo com este enfoque, o homem conhece para transformar, e o 

conhecimento tem sentido quando revela as alienações, as opressões e as misérias da atual 

fase de desenvolvimento da humanidade; questiona criticamente os determinantes 

econômicos, sociais e históricos e da potencialidade da ação transformadora. O conhecimento 

crítico do mundo e da sociedade e a compreensão de sua dinâmica transformadora propiciam 

ações (práxis) emancipadoras. 

A abordagem teórico-metodológica utilizada para a apreensão da questão de gênero, 

trabalho e qualificação, desenvolveu-se de forma sistematizada, particularizada, especificada 

e localizada historicamente, objetivando a captar os nexos que estruturam as representações 

dos participantes da pesquisa. O conceito de trabalho e relações de classe e gênero foi tratado 

por meio da articulação das esferas da produção e reprodução, o trabalho assalariado e a 

família, visando a colocar em evidência os elementos subjetivos, as representações dos 

trabalhadores e, em especial, das trabalhadoras que participam da construção do mundo, 

muitas vezes completamente diferentes das ideias daqueles que estão no poder.  

Esta pesquisa apresenta características de um estudo qualitativo, sem desconsiderar as 

dimensões quantitativas/objetivas do objeto.  Segundo Gil (1991, p. 45), a pesquisa qualitativa 

tem um direcionamento maleável, isto é, possibilita adotar procedimentos flexíveis e integrar 

nas análises as dimensões quantitativas e qualitativas do objeto estudado.  Esse tipo de estudo 

privilegia os processos vivenciados pelas pessoas envolvidas, valorizando-se a perspectiva de 

cada uma, as experiências subjetivas e seus protagonismos.  A opção metodológica recaiu 

sobre o estudo de caso organizacional, o qual, conforme Gil é caracterizado como: 

[...] estudo exaustivo e em profundidade de um ou de poucos objetos, de 
forma a permitir conhecimento amplo e específico do mesmo; acrescenta 
que este delineamento se fundamenta na idéia de que a análise de uma 
unidade de determinado universo possibilita a compreensão da generalidade 
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do mesmo ou, pelo menos, o estabelecimento de bases para uma 
investigação posterior, mais sistemática e precisa. (GIL, 1991, p.74). 
 

O campo de análise metodológica se insere na Instituição da Polícia Militar de 

Sergipe, para obtenção de conhecimento acerca das relações que perpassam pelo exercício de 

tal profissão. O campo empírico da pesquisa constitui a Polícia Militar do Estado de Sergipe, 

mais especificamente o Comando de Operações Especiais – COE,3 que tem como missão 

principal a exclusividade no atendimento de ocorrências de alta complexidade, com ou sem 

reféns.  

Optou-se por desenvolver esta pesquisa com o segmento do COE, em decorrência do 

grande quantitativo do efetivo de policiais do Estado, também pela falta de dados disponíveis, 

principalmente do efetivo atuante nos batalhões do interior, bem como da impossibilidade de 

tempo para realizar a pesquisa com todo o efetivo do Estado. Assim, trabalhou-se com o 

efetivo de 89 policiais do COE, sendo cinco mulheres e 84 homens. 

 A população universo da pesquisa abrange os policiais militares de Sergipe, 

atualmente com um efetivo de 5.131 homens e 316 mulheres, num total de 5.447 

profissionais. Estes dados, de antemão, indicam uma organização assimétrica ou um 

desequilíbrio nas relações de poder, sinalizando situação desvantajosa para as mulheres nas 

relações de gênero presentes na Instituição. 

 O processo da pesquisa foi composto por uma amostra não-probabilística 

intencional com cinco mulheres e cinco homens atuantes no COE – Comando de Operações 

Especiais da Polícia Militar de Sergipe.  

Na pesquisa qualitativa, os métodos de coleta de dados utilizados foram vários, dentre 

eles: técnicas de investigação, fontes bibliográficas primárias e secundárias, documentais, os 

quais apresentaram base para compreensão do objeto estudado em suas mais diversas 

dimensões qualitativas e quantitativas, de forma a estabelecer uma relação com o mundo do 

trabalho.  

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas ou parcialmente estruturadas, as quais, 

segundo Richardson (2007), têm como objetivo obter do entrevistado o que ele considera os 

aspectos mais relevantes de determinado problema, pretendendo-se obter informações 

detalhadas que possam ser utilizadas em uma análise qualitativa. Entretanto, a entrevista é 

considerada a principal técnica para a coleta de dados em diferentes momentos da pesquisa de 

                                                             
3 O Comando de Operações Especiais é um grupo específico especializado da Polícia Militar de Sergipe, que 
trabalha com atividades de alto risco. 
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campo. As entrevistas foram agendadas em locais e horários, a critério do/a entrevistado/a, e 

foram gravadas com a autorização dos/as mesmos/as. Por questões de sigilo, os entrevistados 

não foram identificados pelo nome, mas foram usados pseudônimos para identificá-los. 

Na análise dos elementos empíricos obtidos na coleta de dados foi empregada a 

análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2006, 
p. 37).  
 

Enfim, a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodológicos cada dia 

mais aperfeiçoados que se aplicam a discursos diversos, sendo que suas características 

metodológicas são: a objetividade, a sistematização e a inferência. A análise de conteúdo 

adotada tem a função de conferir e verificar as hipóteses e as questões lançadas no início do 

problema. O procedimento de análise de conteúdo é imprescindível e útil, na medida em que 

proporciona elementos para uma análise mais rebuscada dos dados qualitativos (organização 

dos temas de análise das entrevistas), e também para análise quantitativa (organização dos 

gráficos e tabelas).  

Esta dissertação está organizada em três capítulos, além da presente introdução e das 

considerações finais. O primeiro capítulo apresenta um estudo e discussão das principais 

categorias teóricas de análise que norteiam o presente trabalho, fazendo uma ponte de 

argumentação com o objeto de estudo. 

Depois de realizadas as discussões de caráter teórico, apresenta-se o conhecimento do 

ambiente de estudo, explorando as principais características da Polícia Militar, de modo que 

no segundo capítulo é apresentado um estudo do cenário da pesquisa onde está inserido o 

objeto em análise, realizando um apanhado histórico da Instituição da Polícia Militar no 

Brasil, em Sergipe e no Comando de Operações Especiais, além de analisar o perfil desses 

profissionais no Estado e do segmento estudado, buscando facilitar a compreensão das 

relações sociais dos indivíduos que compõem a amostra. 

O terceiro capítulo refere-se às análises feitas a partir da realização das entrevistas, 

buscando compreender as representações de gênero no trabalho do COE, as qualificações e as 

novas competências necessárias para o trabalho, observando os avanços na democratização 

por meio do enfraquecimento das relações sociais patriarcais na instituição e na sociedade de 

modo geral. 
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Por fim, são apresentadas as considerações finais que trazem a síntese dos resultados 

obtidos com o desenvolvimento do estudo. 

A bibliografia utilizada como suporte teórico consta das referências, inclusive as 

normas técnicas para elaboração da dissertação. 

O Apêndice traz o Termo de Compromisso entre Entrevistador e Entrevistado 

(Apêndice A) e o Roteiro de Entrevistas (Apêndice B). 

Por último, é apresentado o Anexo. 
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2 - MARCO TEÓRICO 

 

Na esteira do processo de globalização, contemporâneo, acentuam-se as discussões nas 

várias áreas do saber acerca das transformações no trabalho que atingem o conjunto das 

relações socioculturais e econômicas das sociedades industrializadas, trazendo impactos 

diferenciados, de acordo com os contextos socioeconômicos. Nessa direção, a bibliografia 

nacional e internacional sobre o mundo do trabalho aponta os desafios emergentes das novas 

conformações que o capitalismo vem assumindo no cenário mundial, desde a década de 70, 

do século XX, e indica transformações acentuadas no processo de produção industrial.  

Discute-se, com veemência, a superação do paradigma de produção baseado no 

modelo fordista/taylorista pelo modelo denominado “especialização flexível”. Especialmente 

para o campo educacional, essa discussão deixa os educadores perplexos frente à 

complexidade/multiplicidade de questões e dimensões surgidas com essas transformações, 

levando-os a debater as implicações e significados dos impactos produzidos sobre o trabalho, 

as condições de sua realização, as questões do emprego e salário, a qualificação do novo perfil 

de trabalhador e o uso dessa mão de obra pelo capital.  

Nesse contexto de transição e mudança, não obstante questionamentos sobre a 

validade da categoria trabalho, a conjectura que orienta este estudo baseia-se no pressuposto 

de que o trabalho humano permanece atual, destacando-se sua concepção sobre os aspectos da 

positividade e da negatividade nas sociedades de classe.   O trabalho é entendido como prática 

educativa que rege as relações homem/natureza e homem/homem, porque fonte primordial de 

conhecimento, riqueza e bem-estar social, diante do avanço das forças produtivas e das novas 

formas de sua própria organização. Ou seja, o homem, ao produzir materialmente a natureza, 

também desenvolve uma produção subjetiva sobre a realidade, gerando um saber capaz de 

transformá-la, avaliando os vários tipos de conhecimento, no interior de formas dominantes 

de vida institucional e social.  

Assim, nos últimos séculos, o mundo do trabalho vem passando por variadas fases 

como processo do desenvolvimento do capitalismo, uma vez que, no determinado momento 

que ocorre a superação de um estágio capitalista, é porque as relações de trabalho já não mais 

dão conta das necessidades emergentes. 

A história do capitalismo – a sua evolução –, portanto, é produto da 
interação, da imbricação, da intercorrência do desenvolvimento de forças 
produtivas, de alterações nas atividades estritamente econômicas, de 
inovações tecnológicas e organizacionais e de processos sociopolíticos e 
culturais que envolvem as classes sociais em presença numa dada quadra 
histórica. (NETTO e BRAZ, 2006, p.169). 
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O modo de produção fordista é um sistema produtivo sustentado pelos interesses da 

elite capitalista vigente, sua relação produtiva era visualizada como uma forma de promoção e 

proteção social, melhor qualidade de vida, e isso era considerado um fator primordial de 

acesso aos direitos e a cidadania. No entanto, foi a partir da década de 60, do século XX, que 

se instalou a crise nas bases do referido sistema, assinalando a queda da produtividade, 

abertura da concorrência internacional, agravamento dos mercados e flexibilização da 

produção. Devido à crise pela qual vinha passando o Estado, características de conflitos 

sociais e transformações radicais, surgem problemas sociais a partir de tais mudanças que são 

consideradas basicamente endógenas, devido à queda da produtividade.  

Durante as décadas de 70 e 80, do século XX, houve um restabelecimento econômico, 

e foram surgindo novos formatos de organização voltada para o desenvolvimento do sistema 

de acumulação flexível; esses novos formatos tinham como características: a flexibilidade nos 

processos de trabalho, novas formas de produção, inovação e tecnologia que envolve a 

diminuição espaço/tempo, através da comunicação, denominada de ‘desencaixe’,4 que causa 

um espaço vazio, mas necessário para sua dinamicidade, podendo ser representado por dois 

mecanismos: fichas simbólicas, por ex.: dinheiro; sistemas peritos que são as competências 

técnica profissional, a qual, através da flexibilidade, traz um maior controle dos empregadores 

sobre a classe trabalhadora que sofre com o desemprego, devido às transformações das 

habilidades e à redução dos salários. (GIDDENS, 1991).  

Devido ao aumento da concorrência, à redução dos lucros e à mão de obra excessiva, 

surgiram os contratos de trabalho flexíveis em contrapartida à queda dos empregos regulares.  

Harvey (1994) expõe dois grupos diferentes de trabalhadores: centro e periferia. No 

centro estão os que possuem maior segurança no trabalho, mas que estão enfraquecendo; a 

periferia se subdivide em: de tempo integral (trabalhadores dispõem de capacidades 

facilmente encontradas no mercado) e de tempo parcial (contratos temporários); este último 

tem mais tendência a crescer, visto que possui menos formalidades, serão facilmente 

dispensados quando a empresa estiver em crise. Igualmente a condição das classes 

vulneráveis (negros, mulheres) prossegue em situação problemática, apesar de algumas 

mulheres terem adquirido uma posição mais elevada, ainda que em pequena escala. 

Todas as mudanças são concebidas pelas novas configurações do sistema capitalista, 

em que a transição do paradigma de produção fordista/taylorista em benefício do novo 

                                                             
4 Giddens (1991)  refere-se a desencaixe como  um deslocamento das relações sociais de contextos locais de 
interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço. 
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modelo de acumulação flexível traz à tona novas caracterizações, como: aumento das 

inovações tecnológicas trazidas pela informática e pela microeletrônica, além de novas 

descobertas que proporcionam o aumento da produtividade e, por conseguinte, da 

competitividade entre as pessoas, e exacerbação do desemprego estrutural. Surgem para a 

sociedade novas requisições em termos de qualificação, competência e formação profissional, 

em que a nova dinâmica dos processos de trabalho compreende novas organizações sexuais 

no interior das empresas. Nessa linha de reflexão, é importante perceber que as competências 

atribuídas às mulheres e aos homens podem acontecer de maneira natural e diferenciada.  

Novas formas de organização surgem, o processo de produção agora é Just-in-time.5 É 

a globalização, com suas redes de informação e comunicação, que dará um novo rumo para a 

divisão do poder. Com todas as transformações, a desigualdade é vista como causadora do 

lento desenvolvimento, portanto, a produtividade depende agora da subjetividade; o 

trabalhador se emancipa da combinação produção e relação salarial. 

Será através das competências que se formarão as listagens horizontais e verticais dos 

profissionais dentro das empresas. A personalidade, nesse contexto, torna-se fator decisivo 

para a contratação do sujeito, que é testado a todo momento e passa por várias séries de 

seleção para permanência na empresa; a autonomia também é imprescindível para o indivíduo 

que, nesse novo processo de acumulação flexível, pode ser avaliado sob duas formas: uma é a 

autonomia no interior da organização do trabalho; a outra é a autonomia de poder mudar de 

emprego ou função, no entanto, existem empresas que qualificam a todo tempo seus 

funcionários para que não saiam da empresa desqualificados, o que conserva a 

empregabilidade (manter competências) dos sujeitos trabalhadores.  

Hirata (2002) confirma que a realidade do trabalho precário é marcada pelo 

encolhimento do número de empregos formais causado pelas inovações tecnológicas e pela 

reestruturação do mundo do trabalho, assim, as competências atribuídas se tornam um fator 

contributivo para mascarar as relações de poder no trabalho. 

Todo esse processo configura-se com o surgimento do regime neoliberal, através da 

tentativa de avigorar e fortalecer o capitalismo após a crise que surgiu a partir dos anos 70, do 

século XX, e a nova necessidade de intervenção estatal apenas no lado econômico/financeiro 

em detrimento do abandono do lado social. Para Anderson (1995, p.15), “Todas estas medidas 

haviam sido concebidas como meios para alcançar um fim histórico, ou seja, a reanimação do 

                                                             
5 Expressão da língua inglesa que significa literalmente:   na hora certa.  Entretanto, não há tradução do termo 
usado em administração para a língua portuguesa.  
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capitalismo avançado mundial, restaurando altas taxas de crescimento estáveis como existiam 

antes da crise dos anos 70.” 

A partir da década de 1990 foi introduzida uma nova fase para o mundo do trabalho, a 

partir dos novos modos e formas de acumulação provenientes da reestruturação produtiva e 

tecnológica do capital em escala mundial. Tal procedimento de reestruturação, abalizado na 

acumulação cada vez mais flexível, compõe uma série de medidas provocadas pelo grande 

capital, com a finalidade de atender as demandas da crise estrutural do sistema produtivo, que 

se iniciou na década de 1970. 

Com efeito, a profundidade da crise que, na transição da década de sessenta 
à de setenta, pôs fim aos “anos dourados” levou o capital monopolista a um 
conjunto articulado de respostas que transformou largamente a cena 
mundial: mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais ocorreram e 
estão ocorrendo num ritmo extremamente veloz e seus impactos sobre 
Estados e nações mostram-se surpreendentes para muitos cientistas sociais. 
(NETTO e BRAZ, 2006, p. 211) 

 
No Brasil, tal movimento de reordenação do capitalismo orientou-se por um processo 

de descentralização das regulamentações compactuadas na Constituição de 1988 que resultou 

de lutas dos movimentos das classes trabalhadoras, em uma conjuntura de desvio da atuação 

do Estado e regresso das políticas sociais, as quais proveram as bases políticas para inserção 

do país num contexto internacional de liberalização econômica e política. 

Tal situação reflete-se diretamente na sociedade, de modo prejudicial à classe 

trabalhadora. “A instalação desse quadro contou com a ação direta do Estado que emergiu das 

reformas dos anos 1990 como agenciador da desestruturação do mercado de trabalho.” 

(BARBOSA, 2006, p. 90). 

Desse quadro, resultaram as desregulamentações sociais que alteraram o universo do 

trabalho por meio da precarização dos contratos e das condições de trabalho, da ampliação da 

informalidade, da ascensão das taxas de desemprego, da redução salarial e da perda dos 

direitos trabalhistas, provocando, assim, profundas consequências sociais para o conjunto dos 

trabalhadores.  

O trabalho precário conduz à intensificação do trabalho, porque de um lado, 
há uma ameaça sobre os trabalhadores estáveis e dos que estão 
desempregados e procuram trabalho e estão dispostos, de alguma maneira a 
aceitar condições salariais, financeiras e de trabalho mais difíceis e penosas. 
De outro lado, essa intensificação é também resultado dos novos modelos, 
das novas formas de organização do trabalho e da produção. (HIRATA, 
2010, p. 24-25). 
 

O trabalho se organiza como fonte primária de concretização do ser social, visto que 

as alterações advindas do mundo do trabalho têm registrado uma classe trabalhadora cada vez 
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mais diferenciada e diversificada, ou seja, dividida, individualizada, marcando, dessa forma, 

as distinções entre mercado formal/informal, qualificados/desqualificados, homens/mulheres. 

Com todas as transformações, o processo de globalização tem proporcionado novas 

discussões acerca do trabalho na contemporaneidade. Tais transformações são entendidas a 

partir das novas constituições estabelecidas pelo capitalismo, seus impactos e variações 

originadas pela superação do paradigma fordista, em evidência do modelo flexível.  

A acumulação flexível como vou chamá-la, é marcada por um confronto 
direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos 
de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, 
novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica 
e organizacional. (HARVEY, 1994, p. 140). 
 

Toda essa transformação realizada na sociedade, sob a influência do capital e do 

processo de globalização, faz-se presente na Instituição em estudo que é a Polícia Militar, 

formada por um corpo hierárquico rígido. Ressalta-se que todo o corpo militar está 

subordinado a este olhar hierárquico. Esse ambiente coercitivo provoca mudanças nas 

relações de trabalho da corporação. 

Conforme Cruz (2005), as relações sociais de gênero, enquanto categoria de análise, 

são entendidas como um processo de construção histórica e social de cunho político, 

justificando articulações entre o campo educacional e a Sociologia do Trabalho. O trabalho é 

uma atividade projetada, teleologicamente direcionada a que se objetiva na mediação entre 

homem e natureza, por isso mesmo, é considerado atividade fundante do ser social. Para o 

desenvolvimento e sustentação do homem no seio da sociedade, é imprescindível que o 

mesmo desenvolva capacidades e habilidades para o trabalho, uma vez que este define a 

vivência do ser em sociedade sendo mediada pela formação recebida durante o seu 

desenvolvimento.  Nesse contexto, a formação humana é colocada como mediadora do 

trabalho, uma vez que, por ser também situada em uma determinada materialidade social, 

concorre para a construção dos processos dominantes da dimensão histórica do trabalho, mas 

atua num processo de contracorrente, no sentido da recuperação da dimensão humanizadora, 

ou seja, o trabalho em sua dimensão ontológica própria do ser humano. 
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2.1 – TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO: IMPACTOS NA POLÍCIA 

MILITAR  

 

Construir um conceito de trabalho para a realidade atual não se configura uma tarefa 

simples, em termos de contemplação, em vista de sua generalização e grandiosidade de 

expressões, pois tal conceito está profundamente envolvido pelas entranhas de todas as 

estruturas da sociedade que contemplam as mais variadas relações sociais cotidianas do 

homem, como ser social, acompanhadas das mais diversas complexidades existentes na 

sociedade. 

Organizar um conceito forte e perspicaz que atenda as mais variadas circunstâncias do 

mundo do trabalho na atualidade é pouco provável, ainda mais quando o cenário em estudo é 

uma Instituição Militar, carregada de conservadorismo, atuante escala hierárquica entre as 

patentes existentes, o que de fato dificulta um consenso estabelecido no desenvolvimento do 

trabalho. 

Ao se considerar a polícia como profissão, como uma especialização na 
divisão sociotécnica do trabalho, destaca-se que o policial é um sujeito que 
desenvolve um processo de trabalho. O trabalho policial na sociedade produz 
um valor de uso (o serviço de segurança pública oferecido à sociedade) e um 
valor de troca (preço pago pelo seu empregador o Estado, pelo seu serviço). 
(FRAGA, 2006, p.4)  
 

Assim, vários são os conceitos de trabalho discutidos pela literatura, e por diversos 

autores. Segundo Marx (2003), é por meio do trabalho que o homem torna-se um ser social, 

distinguindo-se completamente dos outros animais. É através do trabalho que o homem atua 

na natureza, modificando a si mesmo e aos outros homens para satisfazer suas necessidades, 

ao tempo em que cria novas necessidades. O trabalho é desenvolvido através da formação 

humana iniciada desde cedo nos indivíduos, cabendo à escola um papel fundamental nesse 

processo para formar pessoas mais humanas e sociáveis. 

A noção moderna de trabalho surgiu então sob o impacto sob um verdadeiro golpe de força 

política e social: a separação entre uma sequência de operações que podem ser objetivadas e a 

capacidade humana de realiza-las . O trabalho de um lado, a força de trabalho, de outro. (HIRATA; 

ZAFIRIAN, 2003, p.66) 

Hirata e Zafirian (2003) discutem acerca da transformação do conceito de trabalho a 

partir dos anos 70, do século XX, ocasião em que essa mudança conceitual emerge através do 

desenvolvimento de pesquisas que trazem um novo arranjo, abordando, além da dimensão 

sexuada, as novas performances das análises de trabalho. Tendo em vista as mudanças 
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insurgidas no mundo do trabalho, a dimensão social do trabalho passou a dividir espaço de 

análise com uma nova dimensão de divisão sexual do mesmo.  

Kergoat (1989) apresenta uma descrição de que as interpretações do feminismo foram 

imprescindíveis para que a ideia de divisão sexual do trabalho fosse abalada, ressaltando que, 

com o passar dos anos, os papéis no assalariamento e na família apareceram não mais como 

um produto biológico, mas como uma construção social, resultado de relações sociais.  

Para Cruz (2009b), o desenvolvimento histórico do conceito de trabalho foi 

formalmente interpelado nos anos 1970 com o desenvolvimento das pesquisas que 

introduziram a dimensão sexuada nas análises. Assim, “É a partir da problemática da divisão 

sexual do trabalho que Daniéle Kergoat procede a uma desconstrução/reconstrução do 

conceito de trabalho e seus conceitos conexos, como o de qualificação, introduzindo o 

trabalho doméstico e a esfera da reprodução.” (HIRATA; ZAFIRIAN, 2003, p.67).  Algumas 

pesquisadoras do Groupe d’Etudes sur la Division Sociale et Sexuelle du Travai – GEDISST 

e do Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS, na França, como D. Kergoat 

(2002),  se juntaram a outros pesquisadores/as que atual no mesmo campo (na universidade, 

mas fora das instituições) e propuseram uma reconceituação do trabalho, através da inclusão 

no conceito de trabalho dos seguintes elementos:  a) o sexo social e b) o trabalho doméstico . 

Essa reconceituação abrangeu também o trabalho não assalariado, não remunerado, não 

mercantil e informal. Isso porque o trabalho profissional e trabalho doméstico, produção e 

reprodução, assalariamento e família, classe social e sexo social são considerados categorias 

indissociáveis. Compreende-se que a inclusão da equidade de gênero no trabalho ainda é uma 

conquista difícil. 

Conforme explicitado por Engels no texto O papel do trabalho na transformação do 

macaco em homem, o trabalho é a fonte de toda riqueza, também de prazer e de realização 

humanos. A categoria ontológica do marxismo permite entender que, ao realizar trabalho, o 

ser humano abandona a dependência para com a natureza e adentra a aventura.  

Compreende-se que a inserção diferenciada de homens e de mulheres na sociedade e 

em determinadas áreas de conhecimento ou de atuação profissional tem como base diferentes 

matrizes e papéis de gênero atribuídos a cada um dos sexos e que trazem, por trás, a existência 

de uma cultura feminina e de uma cultura masculina. Certas preferências profissionais 

apoiam-se em valores assimilados ou apreendidos na esfera familiar e têm continuidade, 

deslocando-se também nas instituições sociais, e, certamente, irão influenciar o tipo de papel 

que cada pessoa deverá desempenhar na sociedade.  



42 

 

Na atualidade, tem-se percebido que a dinâmica dos processos de trabalho vem 

passando por alterações constantemente, e, no caso da Polícia Militar, não tem acontecido de 

forma diferente.  

O trabalho realizado pela Polícia Militar nos dias de hoje vem acontecendo de forma 

diferenciada, pois, a maior parte dos serviços prestados pela Instituição dispõe de ferramentas 

ligadas direta ou indiretamente a novas tecnologias, o que, de fato, vem aperfeiçoando a ação 

dos mesmos em suas atuações. No Comando de Operações Especiais é bastante perceptível o 

uso de tecnologias, em que as ações realizadas pelos profissionais integrantes do grupo 

exigem um rigor e utilização de equipamentos de alta tecnologia, a exemplo do carro utilizado 

pelo esquadrão antibombas que tem como principal função realizar a obstrução de explosivos 

de alto teor e poder de destruição, ação realizada em segundos, sem um mínimo de prejuízo 

para os seres humanos. 

 

2.1.1– O Papel da Educação no Desenvolvimento dos Processos de Competências e 

Qualificações para o Trabalho 

 

A educação é um processo fundamentalmente imprescindível para formação do 

indivíduo trabalhador na sociedade capitalista, pois, é através da mesma que se pode adquirir 

a capacidade de desenvolver certas habilidades inerentes ao desempenho de determinadas 

tarefas impostas pelo novo sistema capitalista e suas novas formas de trabalho inseridas no 

meio social. 

A importância da relação trabalho-educação se justifica porque justamente a 
partir dela a formação humana configura-se como processo contraditório e 
marcado pelos valores capitalistas. Esse processo, à medida que se 
institucionaliza, forja categorias apropriadas para defini-lo socialmente. 
(RAMOS, 2006, p. 29). 
 

A educação é fator contributivo para reprodução das estruturas sociais impostas pelo 

sistema capitalista, capazes de originar divisões sociais no interior do sistema educacional que 

se reproduzem facilmente nas relações sociais de âmbito externo à educação, ou seja, 

atingindo várias outras esferas da sociedade. Assim, passa a ser maior a dificuldade de 

construir e manter uma educação cidadã altamente crítica, capaz de formar cidadãos 

trabalhadores e conhecedores da sua própria situação social, independentes de subordinação e 

capazes de intervirem diretamente nas mais variadas formas de trabalho às quais são 

submetidos, de forma necessária e adequada as suas possibilidades de intervenção na esfera 

da sociedade. 
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[...] a educação é uma mediação para a reprodução social. E que, numa 
sociedade de classes, ela, necessariamente, contribuirá predominantemente 
para a reprodução dos interesses das classes dominantes. Daí a 
impossibilidade de estruturar a educação, no seu conjunto, de modo a estar 
voltada para a emancipação humana. É por isso que entendemos não ser 
possível “uma educação emancipadora”, mas apenas a realização de 
atividades educativas emancipadoras. (TONET, 2007, p. 34,35). 
 

Em alguns casos, o acesso à educação ainda se faz limitado e, na maioria das vezes, o 

sistema educacional se apresenta adaptado para atender determinadas necessidades específicas 

de pequenos grupos. 

A educação, na maioria dos casos, é moldada para se tornar o braço direito 
da política econômica nacional, definida como sendo um problema (por 
atualizar capacidades e criar uma fonte de renda nacional de exportação); 
[...] A política educacional tem estado ligada de maneira mais íntima a 
necessidades econômicas e ganhos em produtividade. (BLACKMORE, 
2004, p. 91) 
 

Em tais condições oferecidas pela educação na sociedade contemporânea, a classe 

mais desprovida dos bens, que se diz no exercício dos direitos e de liberdade, permanece 

constantemente sofrendo com as desigualdades sociais. Sendo assim, faz-se necessária uma 

articulação entre a educação e a emancipação humana para que se possam formar indivíduos 

livres e com possibilidades de acesso a políticas públicas e sociais voltadas para educação dos 

cidadãos, e não apenas para as necessidades econômicas do mercado de lucratividade e do 

Estado. 

A educação na sociedade capitalista contemporânea se vê diante da manutenção e 

fortalecimento dos interesses econômicos e da divisão de classes, ao contrário, ocorre a 

educação baseada nos interesses sociais. Como afirma Blackmore: “o foco da globalização 

freqüentemente está nas dimensões econômica, política, cultural e estética, em vez de, na 

ecológica, social, ética, e na formação de novas identidades étnicas, de raça e de classe.” 

(2004, p.92). 

Vale ressaltar a importância de um aprofundamento crítico da educação como 

formadora humana do ser social, inserido nas entrelinhas das relações sociais, requisitado a 

todo o momento pela sociedade para atender demandas impostas pelo sistema capitalista. 

Uma teorização crítica em educação, enfim, deve ser capaz de teorizar sobre 
a reprodução e a mudança, a manutenção das estruturas e a possibilidade de 
modificá-las, sobre o estático e o dinâmico, se é que ela tem alguma 
pretensão de iluminar nossa prática e nossa ação [...] As teorias críticas da 
educação nos ensinaram muita coisa sobre as conexões entre as divisões 
sociais e as divisões educacionais. Elas carecem, entretanto, de uma análise 
das formas pelas quais o conhecimento que é importante para a economia é 
produzido e distribuído. (SILVA, 1992, p. 71; p.139,). 
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A relação entre trabalho e educação é visivelmente aceita nas discussões de disciplinas 

humanas a exemplo de sociologia, educação, economia, contudo é necessário seu 

aprofundamento e compreensão, com vistas a fazer a conexão entre educação e sociedade, sob 

as bases de formação do trabalhador, que é preparado através da educação para assumir a 

inserção no mercado de trabalho. 

Através do processo educativo, os indivíduos desenvolvem as competências que serão 

consagradas no trabalho e que veem sendo bastante exigidas para inserção no mercado 

altamente competitivo. Assim, no momento de acirrada competitividade, em que são inseridas 

as inovações tecnológicas nos espaços de trabalho, no qual passam a ser valorizadas exigindo 

novas competências dos trabalhadores, ou seja, que utilizem todas as contribuições que cada 

um tem a oferecer à empresa. 

 Ramos afirma que “A competência é tomada como categorias ordenadoras das 

relações sociais de trabalho internas nas organizações produtivas. Portanto, apropriada á 

gestão da flexibilidade técnica e organizacional do trabalho.” (RAMOS, 2006, p. 176). As 

novas competências se desenvolvem de forma comportamental e podem ser vistas como 

dimensões da qualificação. 

Para Bruno (1996), qualificação é um conjunto articulado de elementos distintos, 

hierarquizados e mutuamente relacionados. Assim, no momento em que o indivíduo é capaz 

de realizar determinadas tarefas, colocadas para si com base em padrões de tecnologia 

avançada do capitalismo contemporâneo, é considerado um profissional qualificado, aquele 

que tem especificações necessárias como requisitos para atender às demandas emergentes do 

capitalismo, que têm se mostrado cada vez mais frequentes e seletivas do processo de inserção 

no mercado de trabalho. 

No âmbito da reestruturação do trabalho, as exigências quanto à qualificação 
das novas gerações em processo de formação visam, sobretudo a três tipos 
de competências: competências de educabilidade, isto é, capacidade de 
aprender a aprender; competências relacionais; competências técnicas 
básicas relacionadas com os diferentes campos do conhecimento. (BRUNO, 
1996, p. 97). 
 

Já em Dubar (1998), verifica-se a presença de dois significados sobre qualificação: o 

significado de habilidade profissional (as práticas, saberes e experiências) e o sentido técnico 

(conhecimentos constituídos). Assim, a qualificação ocorre através das dinamicidades das 

relações, com base na necessidade de trabalhos realizados coletivamente. 
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Rolle afirma que: “a qualificação é apreendida, num primeiro momento, como a 

coincidência entre um modo de organização do trabalho, um saber e um bem dotado de valor 

econômico”. (ROLLE, 1989, p.83). 

Nesse contexto, a noção de qualificação é sempre referida à noção de postos de 

trabalho, típica da organização de trabalho taylorista; com a mudança desse paradigma, surgiu 

a noção de competência relativa às novas formas de organização do trabalho, fundada sobre a 

valorização da implicação subjetiva da consciência, amplamente associada à noção de 

transferibilidade, favorecendo a elaboração de espaços profissionais que permitam a 

flexibilidade.  

 Neste sentido, Hirata remete sua análise à passagem das teses sobre a polarização das 

qualificações para o modelo de competência, apontando que tal modelo distinguiria a 

qualificação formal da qualificação tácita, no contexto das mudanças tecnológicas e 

organizacionais que configuram o novo paradigma produtivo, em substituição ao modelo 

taylorista-fordista (embora essa distinção já existisse sob o fordismo).  

Há uma polêmica em torno da substituição do conceito de qualificação pelo conceito 

de competência, que está apoiada em falsos pressupostos, mas, o que parece emergir dessa 

discussão é o quanto ambos os conceitos fazem desaparecer a dinâmica que se realiza entre as 

forças produtivas e as relações de produção.  

Todos os aspectos que são postos em evidência para o estudo da qualificação, tanto 

quanto os que são enumerados em relação à compreensão da competência, não servem para 

apontar formas de superação das relações de dominação que estão sendo produzidas no 

mundo do trabalho. Num e noutro conceito, permanecem intocadas as bases da dominação, 

por meio de estratégias da divisão social e das técnicas de organização do trabalho, cujos 

princípios permanecem sem modificação. 

O mercado profissional exige uma maior formação do trabalhador, através de 

manifestações cada vez mais imprevistas, em que o novo mercado altamente flexível passa a 

ser relativamente instável, ou seja, com possibilidades de inovação e mudanças constantes no 

seu meio. É a partir de todas essas transformações que o trabalhador precisa estar preparado 

para, de imediato, assumir as novas competências postas pelo mercado, a tal ponto de com a 

sua real complexidade.  

É interessante perceber competência como um conjunto de quatro saberes: saber; saber 

fazer; saber-ser; e saber-conviver. 

Os saberes sociais compreenderiam mais que os saberes técnicos, pois 
apelam aos aspectos de personalidade e aos atributos do trabalhador. Por 
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exemplo, destaca-se a responsabilidade devida à necessidade de um grau 
mais elevado de vigilância ao processo de trabalho; a capacidade de 
abstração, pela importância de se prefigurar possíveis eventos; as 
capacidades comunicacionais, de liderança, de trabalho em equipe, 
associados à interdependência dos postos de trabalho que parece constituir 
um corolário da automação. (RAMOS, 2006, p. 54). 
 

Há questionamentos em torno da ligação existente entre qualificação e competência, o 

que proporciona aos produtores de maior competência uma ascensão a saberes hierárquicos. 

Será através das competências que se formarão as listagens horizontais e verticais dos 

profissionais dentro das empresas, e mais especificamente no caso em estudo da instituição da 

Polícia Militar. 

[...] entre a competência e a dimensão experimental da qualificação existe 
uma grande proximidade, na medida em que ambas reportam às qualidades 
da pessoa e ao conteúdo de trabalho. As qualidades e os conteúdos do 
trabalho, porém, são modificados: o indivíduo evoluiria de uma lógica de ter 
(ter uma qualificação, ter conhecimentos,) a uma lógica de ser (ser 
competente, ser qualificado). Essa mudança de lógica tem conseqüências 
importantes sobre a gestão do trabalho e incidências significativas sobre as 
outras dimensões da qualificação. (RAMOS, 2006, p. 68) 
 

A personalidade, nesse contexto, torna-se fator decisivo na contratação do sujeito para 

assumir determinadas funções profissionais, e este é testado a todo o momento, além de 

passar por várias séries de seleção para permanecer no espaço de trabalho, assim como a 

autonomia também se torna imprescindível para o indivíduo. A partir do momento em que é 

inserido no novo modelo de acumulação flexível o/a profissional pode ser avaliado sob duas 

formas: uma é a autonomia no interior da organização do trabalho; a outra é a autonomia de 

poder mudar de emprego ou função.  

O trabalho do policial militar também está inserido nas novas demandas da 

qualificação e competência profissional que são inerentes ao desenvolvimento das atividades 

da corporação. 

Do mesmo modo, os policiais, que consideram sua profissão como as 
implementações de qualificações técnicas insistem sobre a posse prévia de 
um ‘saber rigoroso e preciso’ em matéria de legislação e de ‘técnicas 
policiais’: segundo eles, o policial ‘incompetente’ é, antes de mais nada, um 
ignorante que não recebeu os conhecimentos formais imprescindíveis ao 
exercício de sua atividade concebida como instauração de uma ciência. 
(DUBAR, 1998, p.93). 
 

Os trabalhadores que possuem pouca ou nenhuma qualificação são praticamente 

afastados dos melhores e mais desenvolvidos postos de trabalho, sendo absorvidos pelo 

movimento de desqualificação, que tem como base o novo paradigma produtor de novas 

formas de organização de trabalho com critérios bastante seletivos e excludentes dos 
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trabalhadores menos favorecidos no mercado de trabalho.  Assim: “O processo de 

desqualificação significa a expropriação gradativa e inexorável do saber e da autonomia do 

trabalhador, ao longo das diferentes fases que caracterizam a divisão do trabalho.” (CRUZ, 

2005, p.94) 

As competências podem ser consideradas estágios mais avançados do processo de 

qualificação. A partir daí, surge uma discussão no campo da educação a respeito das 

competências, principalmente com relação ao modelo do sistema educacional, no momento de 

tantas requisições no âmbito profissional da produção.  

As políticas sociais e entre elas a educacional- adquirem, nesse contexto, um 
novo sentido. Estão orientadas para dar continuidade ao processo de 
desenvolvimento humano, investindo os recursos públicos nas pessoas, 
garantindo que todos tenham acesso a um mínimo de educação, saúde, 
saneamento e habitação, bem como as condições para aumentar a 
expectativa de vida e alcançar uma distribuição mais equitativa das 
oportunidades. (DELUIZ, 1995, p. 137). 
 

As competências necessárias e requeridas para as funções e para as atividades de 

trabalho são prescritas pelas organizações na descrição de cargos e tarefas a eles atribuídas. 

Assim, a divisão sexual do trabalho é indissociável das relações sociais entre homens e 

mulheres, que são relações de exploração e de opressão entre duas categorias de sexo 

socialmente construídas desiguais, hierarquizadas, assimétricas ou antagônicas de exploração 

e de opressão.  

No interior do objeto em estudo, a corporação da Polícia Militar, também se faz 

presente a divisão da qualificação, em que os menos favorecidos são os/as trabalhadores/as 

que compõem a categoria de praças, pertencentes à escala inferior hierárquica da Instituição, 

recebendo uma qualificação inferior e mais precária em relação aos/às policiais da categoria 

de oficiais militares que se encontram no escalão superior da forte hierarquia militar. 

 

2.2 – CONSTRUÇÕES DE GÊNERO NO COTIDIANO DA POLÍCIA MILITAR 

 

A problemática de gênero está visivelmente presente no seio das relações que marcam 

a sociedade, no ambiente de trabalho, ou seja, mais especificamente na divisão do trabalho, 

seja no aspecto dado à diversidade social, seja na imputação de prioridades a grupos 

vulneráveis, etc.. O conceito de gênero constitui uma ferramenta teórica significativa e 

oportuna, pois favorece a análise dos diferentes lugares de poder que homens e mulheres 

ocupam no mundo do trabalho e que devem ser identificados para se compreender como o 
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trabalho e a formação repercutem diferentemente nos aspectos da vida dos indivíduos, de 

acordo com o sexo. (SCOTT, 1990).  

Segundo Barros (2008), o conceito de gênero pode ser compreendido como uma 

construção social desigual a partir da hierarquia entre os sexos. Uma definição de gênero é 

construída por Scott (1990, p.14) “O gênero é um elemento constitutivo das relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos”. 

A categoria gênero provem do latim, genus, e refere-se ao código de conduta 
que rege a organização social das relações entre homens e mulheres. Sua 
principal característica está na mutabilidade. Todo conceito é limitado, não 
esgota em si a totalidade do significado. Sexo refere-se a dimensão biológica 
e gênero à dimensão cultural, embora os limites entre ambos não sejam 
estanques, já que as referências textuais aos dois níveis se imbriquem muitas 
vezes na bibliografia sobre o assunto. (CRUZ; FRANÇA, 2011, p.41) 
 

Ser mulher constituiria um ‘fato natural’ ou uma desempenho cultural, ou seja, a 

‘naturalidade’ constituída mediante atos performativos discursivamente compelidos que 

produzem o corpo no interior das categorias de sexo e por meio delas?   

O gênero não alude exclusivamente a construções socioculturais, históricas e 
psicológicas. Diz respeito, também, às relações que se desenvolvem a partir 
dessas construções, quer entre homens e mulheres (intergênero), quer entre 
homens ou entre mulheres (intragêneros). Considerando que os gêneros são 
construídos na diversidade, entende-se que também há relações de poder no 
interior de cada gênero: de mulheres sobre mulheres, de homens sobre 
homens. (CRUZ, 2012, p. 360) 

 

É preciso ressaltar a questão da heterossexualidade compulsória, proposta por Butler, 

quando se pretende analisar relações de gênero. Sob essa ótica, gênero não é uma categoria 

fixa, mas construída por atos repetidos e representados pelas performances que os sujeitos 

sociais vivenciam em seu cotidiano, cujos pontos de origens são complexos e abertos.  

É importante perceber que sempre existiu uma divisão de gênero, a qual é histórica e 

se expressa através da dominação do homem em relação à mulher, nos mais variados espaços 

da sociedade, e que, apesar dos avanços obtidos - principalmente pelo feminismo -, ainda 

persiste a dominação existente na essência de todas as práticas de desenvolvimento da 

sociedade, principalmente ao se abordar a questão da divisão sexual do trabalho, em que as 

relações sociais de gênero fundamentam-se na captação de que as diferenças entre homens e 

mulheres são decorrentes de construções culturais, são produtos da cultura e não decorrem de 

dados biológicos. 

Escrever uma história das mulheres é um empreendimento revelador de uma 
profunda transformação: está vinculado estreitamente à concepção de que as 
mulheres têm uma história e não são apenas destinadas à reprodução, que 
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elas são agentes históricos e possuem uma historicidade em relação aos 
sexos. (PERROT, 1994, p. 9) 
 

Para o feminismo, o conceito de gênero é a possibilidade teórica e política de criticar 

para modificar a sociedade, de modo que venha a eliminar ou, ao menos, abrandar as 

desigualdades entre os sexos, que de fato permanecem inerentes na sociedade.  Bourdieu 

(1999) esclarece que as desigualdades de gênero se reproduzem conforme um sistema 

existente da sociedade que ele chama de habitus, e que é adquirido desde a infância, através 

de uma coletividade de agentes e instituições, como a família, a escola, a igreja, as quais 

reproduzem constantemente as mesmas características.  

As diferenças estão em todas as partes da sociedade, o que provoca desvantagem 

feminina nos campos sociais, econômicos, culturais e políticos, isso torna a mulher um 

indivíduo dominado e sem valor. 

Inscritas nas coisas, a ordem masculina se inscreve nos corpos também 
através de injunções tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do trabalho ou 
dos rituais coletivos ou privados. As regularidades da ordem física e da 
ordem social impõem e inculcam as medidas que excluem as mulheres das 
tarefas mais nobres. (BOURDIEU, 1999, p. 34) 
 

 Bourdieu (1999) coloca que a dominação masculina está presente na sociedade, não 

apenas nas formas de pensar, mas também no agir, na forma de se vestir, no comportamento. 

Nesta pesquisa, podem-se tomar como exemplo as diferenças impostas aos sexos na Polícia 

Militar, pois, antes mesmo do ingresso na Corporação já acontece a segregação, tendo em 

vista a diferença na oferta do número de vagas.  

O conceito de dominação simbólica (BOURDIEU, 1999, 2001) é especialmente útil 

para a compreensão da divisão sexual das tarefas. Numa situação em que homens e mulheres 

compartilham uma visão de mundo, na qual feminilidade e fragilidade estão associadas ao 

pensamento de ser, é natural que as mulheres não gostem de atuar em situações de confronto.   

Faz-se presente a necessidade de questionar, criticar os protótipos de dominação e 

subordinação postos pela sociedade de maneira que venham quebrar a historicidade de 

dominação, para que se possa desenvolver uma sociedade cidadã, justa e democrática em 

termos de gênero, na qual as mulheres conquistem novos espaços de participação na 

sociedade. Neste sentido, a questão de gênero tem sido enfatizada no campo dos estudos, ao 

longo dos últimos anos, na tentativa de compreender a realidade complexa que se processa ao 

redor da sociedade, assim como entender de que maneira os sujeitos sociais se organizam no 

seu interior. 
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Assim, as relações de poder e gênero podem ser entendidas mediante o estudo das 

reações despertadas pela dominação, manifestas em seus pontos locais de ocorrência. Como 

afirma Castro (1992, p.216) “Refletir sobre o processo de modelagem do conhecimento sobre 

as relações sociais de gênero, passando pela crítica a alguns conceitos em uso e abuso nas 

análises sobre mulher e trabalho”. Nesta linha de reflexão conforme Abramo: 

Descobrir as mulheres significa algo mais que revelar sua presença por meio 
de estatísticas (desagregando-as por sexo), ainda que esse seja um passo 
absolutamente fundamental para começar a situar o problema. Em outras 
palavras: significa algo mais que contá-las, descobrir onde estão, o que 
fazem, onde se localizam nos processos produtivos. Descobrir as mulheres, 
incorporar a variável gênero quando analisamos o trabalho e a classe 
trabalhadora, como tão bem afirmado por várias autoras e alguns autores, 
significa repensar o próprio conceito de trabalho e as múltiplas realidades a 
ele relacionadas. (ABRAMO, 1998, p.40-41) 
 

A esse respeito, Cruz adverte: “Também se insiste na falta de políticas educacionais 

que atualizem os conteúdos curriculares e práticas tradicionais nas escolas, por caminhos 

democráticos, com a participação ampliada dos diversos atores da escola.” (CRUZ, 2012, p. 

371).  

 

2.2.1 – Dimensões de Gênero: Divisão Sexual e Mercado de Trabalho 

 

O processo de globalização tem proporcionado muitas transformações favoráveis ao 

surgimento de novas questões em todos os campos da sociedade; a todo momento brotam 

novas necessidades a serem atendidas rapidamente, o que implica uma maior difusão das 

informações e um aumento da comunicação e resolução dos problemas. Tudo isso traz um 

leque de modificações em torno da sociedade atual que irá refletir no aumento abusivo das 

desigualdades sociais e, sobretudo, da inserção e participação da mulher no mercado de 

trabalho.  

Vale ressaltar que as diferenças entre os sexos é um fato histórico que se mantém 

desde o período da sociedade primitiva, em que a mulher era destinada aos afazeres 

domésticos e à criação dos filhos (espaço privado) e os homens eram destinados aos cuidados 

da caça, pesca, etc. (espaço público), fator que prolongou no decorrer dos tempos na 

sociedade, fortalecendo-se com o patriarcalismo, a tal ponto que, mesmo nos dias atuais ainda 

são perceptíveis características patriarcais na sociedade, mantendo a mulher num status de 

inferioridade e subordinação, dificultando a sua inserção e permanência no mercado de 

trabalho. 
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Apesar das mudanças, muita coisa continua igual: as mulheres continuam 
sendo as principais responsáveis pelas atividades domésticas e pelos 
cuidados com os filhos e demais familiares, o que representa uma sobrecarga 
para aquelas que também realizam atividades econômicas. (BRUCHINI Et 
Al, 2008, p.18). 
 

A divisão sexual do trabalho é frequentemente recriada nos diversos setores e 

atividades de trabalho. Conforme Bourdieu:  

A divisão sexual está inscrita, por um lado, na divisão das atividades 
produtivas a que nós associamos a idéia de trabalho, assim como, mais 
amplamente, na divisão do trabalho de manutenção do capital social e do 
capital simbólico, que atribui aos homens o monopólio de todas as atividades 
oficiais, públicas, de representação, e em particular de todas as trocas de 
honra, das trocas de palavras [...] as das mulheres, que esta economia reduz 
ao estado de objetos de troca [...]. (BOURDIEU, 1999, p.97).  

As transformações nos padrões culturais e nos valores relativos ao papel social da 

mulher se intensificaram devido ao impacto do movimento feminino nos anos 70, do século 

XX. A presença mais significativa da mulher nos espaços públicos alterou a constituição da 

identidade feminina. Sua participação no mercado de trabalho tem sido afetada desde muito 

tempo devido à manutenção do modelo de família patriarcal, através do qual são atribuídas às 

mulheres as responsabilidades domésticas e relegadas a articular: 

Papéis familiares e profissionais limitando a disponibilidade de mulheres 
para o trabalho [“...]”. “Em síntese, o patriarcado é identificado como 
sistema sexual de poder, como a organização hierárquica masculina da 
sociedade, que se perpétua através do matrimônio, da família e da divisão 
sexual do trabalho.” (CRUZ, 2005). 

A partir daí, a presença feminina no mercado de trabalho traz para esse espaço 

habilidades de comunicação, vindas do espaço doméstico, e, mesmo não sendo reconhecidas, 

provoca alterações nos espaços de trabalho. Assim, “O discurso dominante que ressalta o 

aspecto da execução rotineira das tarefas femininas não reconhece absolutamente a 

qualificação feminina nem a importância do trabalho doméstico das mulheres em sua 

origem.” (HIRATA, 2002, p.219). 

Sabe-se que determinados grupos socialmente discriminados e menos valorizados 

(mulheres, negros, índios, crianças, idosos, entre outros) têm seu ingresso no mercado de 

trabalho obstaculizado, tendendo a ficar desempregados com mais facilidade e por mais 

tempo, além de, comumente, ocuparem postos de trabalho menos qualificados, com menores 

remunerações. Essas desigualdades estão relacionadas com a valoração socialmente atribuída 

a características ou atributos pessoais, naturais (sexo, idade, cor) ou adquiridos, como é o caso 

da escolaridade.  
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A mão de obra feminina constitui-se em um dos grupos que sofrem discriminação, 

pois sua entrada no mercado de trabalho é mais dificultada e é segmentada em atividades de 

menor status, maior precariedade e menor remuneração. Para Cappelle (2006), podem existir 

dois tipos de segmentação de gênero no mercado de trabalho: Horizontal e vertical. Na 

horizontal, observa-se uma concentração das mulheres nos espaços de trabalhos ligados à 

assistência; na vertical, é perceptível a limitação à ascensão da mulher nos espaços de poder, 

mantendo as desigualdades de gênero e fortalecendo os estereótipos que se formam em torna 

da mulher no mercado de trabalho.  

Para as mulheres, a discriminação e a segmentação no mercado de trabalho também se 

expressam na maior exposição ao risco do desemprego: as taxas de desemprego das mulheres 

são mais elevadas do que as dos homens, principalmente a taxa de desemprego aberto, e sua 

permanência em desemprego, expresso pelo tempo médio despendido na procura de trabalho, 

é mais prolongada do que a da força de trabalho masculina (CRUZ, 2005). 

O trabalho feminino não depende apenas da oferta do mercado e de suas necessidades 

e qualificações, mas de uma combinação de fatores que, no decorrer das transformações 

sociais, devem ser bem articuladas, como as características familiares e pessoais, estado 

conjugal e a presença ou não de filhos, a questão da idade e escolaridade da classe 

trabalhadora.  Há vários indicadores que caracterizam o trabalho feminino como mais precário 

que o masculino. A discriminação sexual é facilmente percebida, apesar dos ganhos obtidos 

pelos trabalhadores, no que se refere aos espaços ocupados no mercado de trabalho, os baixos 

rendimentos e as desigualdades salariais. 

A persistência de traços de desigualdades revela-se igualmente em outras 
dimensões: na esfera ocupacional, em que as trabalhadoras são segregadas 
em setores, ocupações e áreas de trabalho tradicionalmente femininas, como 
serviços, área social, administração pública; em cursos e profissões em 
segmentos culturais, sociais e de humanidades; as desigualdades salariais em 
relação aos colegas do sexo masculino, mesmo quando as condições são 
semelhantes entre os sexos, como na jornada de trabalho e no nível de 
escolaridade. (BRUCHINI ET AL, 2008, p.31) 
 

A relação das mulheres e dos homens no que tange à qualificação e à divisão sexual do 

trabalho vem se apresentando diferenciada: a mulher é quase que despercebida, fato 

comprovado por diversas pesquisas, como consequência da mecanização e da automação 

sobre as relações sociais entre homens e mulheres.  

De acordo com Hirata (1992), tem sido até pouco evidenciado porque a tecnologia tem 

afetado a organização do trabalho, os postos e a qualificação, tanto masculina quanto 

feminina. Contudo, para se compreender as ligações entre técnicas e divisão sexual do 
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trabalho, há uma passagem obrigatória que é a questão da qualificação. É fundamental fazer 

um balanço dos avanços e conquistas das mulheres em torno de uma sociedade que tem como 

laços enraizados a discriminação feminina, na medida em que faz perceber o que ainda deve 

ser mudado na sociedade.  

Apesar dos avanços femininos em termo de escolaridade, e por terem superado os 

homens nesse item, as mulheres ainda obtêm salários inferiores aos dos homens, além de se 

concentrarem em determinadas profissões específicas e discriminadas.  

De acordo com Bruchini et al: 

A expansão da escolaridade, a que as brasileiras têm cada vez mais acesso, é 
um dos fatores de maior impacto sobre o ingresso das mulheres no mercado 
de trabalho. A escolaridade das trabalhadoras é muito superior à dos 
trabalhadores. (BRUCHINI ET AL, 2008, p.31) 
  

A inserção feminina no mercado de trabalho está avançando devido às necessidades de 

atendimento a demandas do capitalismo postas pela dinâmica dos processos de globalização, 

que requerem novas habilidades. 

Nos últimos anos, tem-se percebido a grande inserção da mulher no mercado de 

trabalho, ainda que, de forma restrita, pois elas confirmam a flexibilidade, ou seja, ocupam 

postos temporários e sem garantias, ao contrário dos homens que possuem mais chances de se 

efetivar, de forma que a feminização crescente dos empregos em serviços não se produz de 

maneira aleatória, ela tende muito claramente a preservar a hierarquia dos poderes e dos 

papéis. 

A inferioridade das mulheres no mercado de trabalho diz respeito mais a 
capacidade de absorção ou potencialidade de emprego, de admissão, do que 
a um pretenso desejo menor de emprego, o que subentenderia que algumas, 
quando não todas as mulheres, se sentem bem numa situação de inatividade, 
desempregadas. (KARTCHEVSKY, 1986, p.19) 
 

A segmentação do trabalho coloca as mulheres na precarização do mesmo, 

desqualificando-as e submetendo-as aos mais baixos salários. Assim, a divisão sexual do 

trabalho é um lócus das relações de gênero que está diretamente ligado ao sistema capitalista. 

Assim como afirma Hirata (2002) os arranjos de divisão sexual do trabalho podem se 

alterar. A divisão sexual do trabalho fica presente na tradição paternalista que ainda não se 

esgotou, não percebendo a importância do trabalho feminino excluindo as mulheres do 

processo de evolução e igual ascensão nos espaços de trabalho.  

Em relação à polícia, Silva (2009) discute que algumas dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres no meio militar revelam uma desigualdade na relação entre homens e mulheres, que 
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são vistas como a reapropriação de uma tradicional dicotomização dos papéis sexuais 

vivenciados pela sociedade de uma forma geral, na qual impera uma dominância masculina. 

 

2.3 – PARTICIPAÇÃO FEMININA NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Ao longo dos últimos anos tem-se verificado que a participação da mulher nos espaços 

públicos de trabalho vem sendo alcançada de forma significativa.  

De acordo com o IBGE (2010), os dados de 2009, no Brasil, indicam que 

aproximadamente 35,5% das mulheres estavam inseridas no mercado de trabalho como 

empregadas com carteira de trabalho assinada, percentagem menor do que a verificada na 

distribuição masculina (43,9%). As mulheres empregadas sem carteira e trabalhando por sua 

própria conta equivaliam a 30,9%. Em relação aos homens, este percentual era de 40%. Já o 

percentual de mulheres empregadoras era de 3,6%, pouco mais da metade do percentual 

observado na população masculina (7,0%). 

Percebe-se que a inserção da mulher no mercado de trabalho está acontecendo de 

forma gradual, e, em alguns casos, sua porcentagem já se aproxima do quantitativo masculino, 

produzindo avanços importantes para a mulher na sociedade. 

Com relação ao rendimento de trabalho das mulheres, segundo informações do IBGE 

(2010a), este gira em torno de R$1.097,93, mostrando-se inferior ao dos homens (R$ 

1.518,31). 

Os dados de 2006 no Brasil  indicam que 42,6 milhões de mulheres encontram-se no 

mercado de trabalho como ocupadas ou desempregadas, elas representam 43,7% da população 

economicamente ativa (PEA), segundo os dados da PNAD. No Nordeste, a força de trabalho 

feminina disponível soma mais de 10 milhões, o que corresponde a 42,4% da PEA regional.    

Para o Estado de Sergipe, as mulheres com dez anos ou mais (população em idade 

ativa) totalizaram, no ano de 2006, 848 mil. Desse total, 445 mil estão no mercado de trabalho 

na condição de ocupadas ou desempregadas. Em relação ao total da força de trabalho 

disponível no Estado, 43,7% são mulheres. A taxa de participação feminina, indicador que 

expressa a relação entre mulheres com dez anos ou mais (população em idade ativa) e a 

população economicamente ativa em Sergipe é de 52,5%, em 2006: a cada 100 mulheres  com 

dez anos ou mais, aproximadamente 52 estão no mercado de trabalho como ocupadas ou 

desempregadas e 48 são classificadas como inativas, ou seja, não estabelecem nenhuma 

relação direta com esse mercado.  A população masculina em idade ativa em Sergipe soma 
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808 mil e é menor do que a feminina. No entanto, a população economicamente ativa 

masculina totaliza 573 mil, superior, portanto, à verificada entre as mulheres.  

A taxa de participação masculina no Estado é de 70,9%, um pouco menor que a taxa 

de participação verificada no Brasil (72,9%) e no Nordeste (72,2%). Dados estes que 

possibilitam a interpretação de que o Estado de Sergipe, apesar do forte desemprego feminino, 

ainda assim ocupa posição considerada, pois, possui porcentagens muito próximas das 

porcentagens do Brasil e do Nordeste. (IPEA, 2010) 

Conforme se observa em outros estudos do DIEESE (2012), ao ingressar no mercado 

de trabalho, as mulheres reproduzem o mesmo padrão de participação por faixa etária dos 

homens, independentemente da região onde vivem. Ou seja, é na idade adulta, entre 25 e 39 

anos, que é maior a proporção de homens e mulheres que participam da força de trabalho. 

Entre crianças e adolescentes entre dez e 15 anos, a parcela daqueles que buscam compor a 

PEA é pequena (de modo geral, menos de 10% do total de pessoas desta faixa), mesmo 

porque o emprego, antes dos 16 anos, é legalmente irregular. A partir desta idade, porém, o 

interesse (ou a necessidade) pelo trabalho cresce sensivelmente. 

Após os 40 anos, a participação na força de trabalho volta a se reduzir tanto para 

homens quanto para mulheres, já que é nesse segmento da população que se encontram os 

inativos já aposentados. Apesar desse comportamento geral similar em todas as faixas etárias, 

nas diferentes regiões os homens apresentam taxas de participação superiores às registradas 

pelas mulheres. O papel de provedor da renda familiar, que a sociedade impõe ao homem, faz 

com que suas taxas de participação sejam superiores às registradas para as mulheres. Em 

geral, eles entram mais cedo no mercado de trabalho e nele permanecem por mais tempo. 

Por setor de atividade, as mulheres de Sergipe estão alocadas na agricultura, nos 

serviços de saúde, educação e serviços sociais e na Administração Pública. Pela grande 

presença de bordadeiras e rendeiras na região6, a proporção de mulheres ocupadas na indústria 

de transformação supera a verificada entre os homens. 

Estudos realizados por Cruz (2002; 2003a; 2003b; 2004), em alguns setores que 

atravessam o mundo do trabalho em Sergipe, informam quanto à organização do trabalho de 

mulheres e homens nas indústrias e em outros setores, estabelecendo interlocução com a 

cultura e o conceito de patriarcado. Nas indústrias extrativas sergipanas, entre os/as 

trabalhadores/as, os homens são majoritários (93,2%), comparativamente a 6,8% de mulheres, 

cuja maior inserção está em nichos ocupacionais na burocracia administrativa, distanciadas do 

                                                             
6 Destaque nas cidades de Tobias Barreto, Nossa Senhora das Dores e Divina Pastora. 
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trabalho direto na produção. Por outro lado, no setor financeiro bancário, em dois bancos 

estatais sergipanos7, identificou-se a presença de 1.510 trabalhadores (59,% homens e 41% 

mulheres). As mulheres ampliaram a presença no setor, mas permanecem concentradas 

predominantemente em ocupações rotineiras, repetitivas e apresentam dificuldade de ascensão 

vertical.  

Da mesma forma, na construção civil, em três das maiores indústrias do setor em 

Sergipe (CRUZ, 2004), encontravam-se 304 (67%) homens e apenas 145 (33%) mulheres 

concentradas na área administrativa (as engenheiras de planejamento e as serventes da 

limpeza). Enquanto na indústria têxtil, um setor tradicionalmente feminilizado8, a população 

de trabalhadores é predominantemente masculina 304 (67%), comparativamente à presença 

reduzida de 125 (33%) mulheres em ‘guetos’ no apoio administrativo. Ora, se houve um setor 

no mundo do trabalho no Brasil onde essa nova cultura normativa fez furor (até porque nele 

se originou), esse setor foi o da indústria.  

Conforme Cruz (2009a), a evolução do grau de informalidade em Sergipe, em 

especial no município de Aracaju, revela-se, em 2006, indicando 123.690 trabalhadores, 

77.388 homens (62,56%), comparativamente a 46.302 mulheres (37.44%), em idade de maior 

vida útil para o trabalho. Eles encontraram dificuldade de colocação nos postos de trabalhos 

formais, devido aos reordenamentos da produção, buscando na economia informal uma 

alternativa para sobrevivência. Mesmo incorporando-se ao mercado de trabalho, contribuindo 

para o sustento da família, as mulheres, frequentemente, concentram-se, em escala mundial, 

em postos mais precarizados de trabalho, de pior qualidade, com dificuldade de atingir o topo 

de suas carreiras. No entender de Castel (1998), a atividade informal, além de revelar 

dimensões da exclusão e fragmentação, também revela o impacto da globalização, este último 

considerado o paradigma explicativo de um processo maior de dualização da estrutura social, 

do emprego e qualificação do trabalhador e das metrópoles.  

O rendimento médio nominal das mulheres em Sergipe é inferior ao recebido pelos 

homens, o que é explicado pelas diferentes jornadas de trabalho realizadas por cada um dos 

                                                             
7 Cf. CRUZ, em estudos desenvolvidos em Sergipe em vários setores do trabalho em 2000; 2002; 2003; 2004; 
2005; 2006.  
8 A inserção predominante das mulheres em determinados setores e ocupações é explicada pelos fenômenos: a 
‘feminilização’ e sua transformação qualitativa (‘feminização’). A questão da feminilização e feminização 
aparece na literatura com dois significados: a que correspondem metodologias e técnicas diferentes para a coleta 
e análise de informação.  A ‘feminilização’ das profissões expressa significado quantitativo ou refere-se ao 
aumento do peso relativo do sexo feminino na composição de uma profissão ou ocupação, sua mensuração e 
análise realizam-se por meio de dados estatísticos; enquanto a ‘feminização’ aparece com significado qualitativo, 
alude às transformações de significado e valor social de uma profissão ou ocupação, originadas a partir da 
‘feminilização’ e vinculadas à concepção de gênero predominante em uma época; seu impacto é avaliado por 
meio da análise do discurso. 
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sexos, já que a maioria das mulheres possui dupla jornada de trabalho, ou seja, trabalho 

profissional e trabalho doméstico-familiar, além da discriminação que lhes é atribuída, assim 

como pelo fato de que a maioria delas desenvolverem suas atividades de trabalho em suas 

próprias residências. Como exemplo disso, citem-se as montadoras de bijuterias na cidade de 

Itabaiana, que levam o trabalho para casa e, por tal motivo, recebem remuneração inferior aos 

homens que desenvolvem suas atividades de produção no interior das fábricas, trabalho este 

que é apreendido como ‘trabalho masculino’.  

Esta discriminação se expressa não apenas pela maior dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho, mas também para conseguir ascender profissionalmente. 

A sociedade penaliza de maneira diversa a transgressão da norma dominante. Sem 

dúvida, o fator mais importante para manter a norma social é o próprio controle interno dos 

indivíduos.  Compreende-se que os estereótipos de gênero facilitam a persistência e 

transmissão de ideias e atitudes rígidas sobre os sexos. Também é certo que outros fatores 

explicam a persistência, nas sociedades ocidentais de hoje, de modelos de gênero mais 

flexíveis do que no passado e mais acordes com as mudanças nos últimos decênios.  

Lindsey (1990, p.38) assinala dois fatores que favorecem a mudança. O primeiro fator 

diz respeito à diversificação de frentes e agentes de socialização: na família, intervêm pais, 

mães, irmãos e irmãs, primos, padrastos, madrastas em famílias reconstruídas; na escola, 

mestres, mestras e grupos de amizade; a TV, o cinema, os meios de comunicação em geral, 

etc. Essa diversidade de agentes pode interferir na reprodução mecânica de modelos e valores 

de uma geração a outra, o que torna possível chegar a difundir mensagens criticas, distintas, 

novas e contraditórias a respeito dos estereótipos imperantes de gênero.   

O segundo fator reporta-se ao fato de que se vive em uma sociedade multicultural, 

desigual e heterogênea, composta de numerosas subculturas, que podem mostrar variantes nos 

modelos de gênero propostos pela cultura dominante androcêntrica. É possível que os perfis 

de gênero sejam mais ou menos flexíveis ou rígidos porque a masculinidade ‘e a 

feminilidade’ são construções complexas que não têm uma só dimensão, senão múltiplas. 

Estas dimensões variam na medida em que homens e mulheres participam da sociedade na 

qual ocorre uma maior ou menor rigidez na segregação dos sexos e na diferenciação das 

condutas esperadas de homens e mulheres.  Nesse processo, a representação inclui as práticas 

de significação e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, 

posicionando as pessoas como sujeitos. “Os significados são produzidos por meio das 

representações que dão sentido à nossa experiência e àquilo que somos” (HALL, 2003, p. 17). 
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2.4 – IDENTIDADE E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: A CONSTRUÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS MILITARES.  

 

Os papéis do homem têm longa data de definição, ou seja, começaram a se definir a 

partir do momento em que o homem começou a produzir seu próprio alimento; com o 

aperfeiçoamento da sociedade, as relações sociais entre os sexos foram também se 

aprimorando. A partir de tal inovação, os papéis começaram a se definir e as mulheres já 

adquiriram naquele período uma posição de reprodutora a qual será a marca da origem de sua 

subordinação ao homem que a tem perpetuado ao longo dos tempos, de diversas formas e sob 

vários aspectos. Assim, supõe-se que o termo gênero foi um conceito estabelecido 

socialmente na tentativa de compreender as relações formadas entre os homens e as mulheres, 

os papéis que cada um adquire na sociedade e as relações de poder instituídas entre eles. 

 Segundo Castells (1999), é preciso perceber que os papéis são definidos por regras 

estruturadas pela sociedade, já a identidade parte de um “processo de individuação”, ou seja, é 

estabelecida pelo próprio indivíduo, mas a identidade pode ser transformada a partir das 

situações que ocorrem dentro da sociedade, o que a torna coletiva, e se forma geralmente em 

uma situação assinalada pelas relações de poder.  O que poderia ser constatado nas relações 

existentes no interior das relações sociais que se formam na Polícia Militar, já que ao se 

inserir em uma Instituição marcada pelo conservadorismo e machismo, é que a mulher se vê 

impregnada de uma nova identidade que lhe é posta a partir do seu novo cotidiano que se 

forma no momento em que o indivíduo ‘veste a farda’. 

Ao ingressar numa academia militar, o jovem é submetido a um processo de 
construção da identidade militar que pressupõe e exige a desconstrução de 
sua identidade “civil” anterior. Mesmo quando transita pelo assim chamado 
“mundo civil”, o militar não deixa de ser militar, pode, no máximo, estar 
vestido à paisana. (CASTRO, 2009, p. 24) 
 

A Polícia Militar, como aparelho ideológico do Estado e esfera pública, pode também 

possibilitar espaços de trabalho democráticos, processos de negociação permanente dos 

conflitos de interesses e ideias. Para haver essa negociação permanente é preciso o respeito à 

diferença. Uma instituição que respeita a diferença é uma instituição pluralista que ensina a 

viver em uma sociedade que também é heterogênea. 

Ao tratar da diversidade humana na Polícia Militar, a pessoa pode ter como parâmetro 

a necessidade de reconhecimento que caracteriza os seres humanos, para interpretar quem é 

como coletividade, ou quem é como indivíduos, pois depende do reconhecimento que é dado 

pelos outros. Na maioria das vezes as identidades dos sujeitos são formadas a partir das 
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relações e representações com o grupo no qual convive. Segundo Siqueira & Souza Filho 

(1997), existem dois tipos de identidade: a identidade individual e a identidade social. 

Identidade é um desenho do próprio indivíduo como é para si próprio; já a identidade social é 

representada por um grupo social coletivamente, e, na maioria das vezes, a identidade 

individual se transforma a partir da identidade social.  

A formação da identidade social tem bases objetivas e subjetivas que a todo momento 

correm o risco de perder a legitimidade, ou seja, são instáveis, pois as interações sociais e as 

experiências adquiridas, assim como as representações dentro da sociedade são fatores 

decisivos para a transformação das identidades. Para se constituir, a identidade de classe 

necessita de uma objeção produtiva na sociedade e uma prática coletiva que responda as suas 

ansiedades, ou seja, para possuir uma identidade, um indivíduo tem que estar inserido no 

papel de trabalhador, assim como dispor de uma comunicação e sua representação em um 

grupo social; podem ocorrer interiorizados, independente de outro grupo com o qual interage. 

Quando esse fato ocorre, percebe-se que o grupo está criando uma autonomia, mas é 

importante o reconhecimento por parte dos outros, caso contrário haverá uma negação. 

A identidade tem formação ideológica na qual o sujeito é identificado pela estrutura da 

sociedade. Segundo Siqueira & Souza Filho: “Entre as relações sociais e as identidades 

constituídas localiza-se um jogo que resulta em relações de poder.” (SIQUEIRA; SOUZA 

FILHO, 1997. p.82). 

O poder se expressa através das relações que ocorrem dentro da sociedade, assim 

como a partir das identidades dos sujeitos.  A formação destas depende dos processos de 

socialização e de ensino e aprendizagem que ocorrem de acordo com as características físicas, 

cognitivas, afetivas, sexuais, culturais e étnicas dos envolvidos nos processos educativos.  

Como também ensina Charles Taylor (1994, p. 58), “um indivíduo ou um grupo de 

pessoas pode sofrer um verdadeiro dano, uma autêntica deformação se as pessoas ou a 

sociedade que os rodeia lhes mostram como reflexo uma imagem limitada, degradante, 

depreciada sobre ele”. Para que haja respeito à diversidade no trabalho policial é necessário 

que todos sejam reconhecidos como iguais em dignidade e em direito. Mas, para não se 

restringirmos a uma concepção liberal de reconhecimento, deve-se, também questionar os 

mecanismos sociais, como a propriedade e os mecanismos políticos, como a concentração do 
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poder, que hierarquizam os indivíduos diferentes em superiores e dominantes, e em inferiores 

e subalternos9. 

Em outras palavras, ao se considerar que os seres humanos dependem do 

reconhecimento que lhes é dado, há um reconhecimento de que a identidade do ser humano 

não é inata ou pré-determinada, e isso torna os indivíduos mais críticos e reflexivos quanto à 

maneira como está contribuindo para a formação das identidades do próximo.  Como ainda 

ensina Taylor (1994, p.58), “a projeção sobre o outro de uma imagem inferior ou humilhante 

pode deformar e oprimir até o ponto em que essa imagem seja internalizada. E não dar um 

reconhecimento igualitário a alguém pode ser uma forma de opressão”.  

As sociedades, em todas as suas formas de representação, estão marcadas por 

sentimentos de preconceito, em que os indivíduos vistos como ‘diferentes’, ou seja, 

estigmatizados por estas, ao ser percebido de tal forma acaba por interiorizar a percepção que 

o outro tem de si, e que, a cada momento e espaço de tempo diferente, recebe percepções 

divergentes, fato que proporciona a constante transitoriedade da própria identidade. 

Em tal situação, é visível o jogo das identidades, o qual, com a queda da identidade 

permanente, dá início a um choque entre elas, abrindo passagem para o nascimento do sujeito 

moderno que tem sua história e é fruto do ‘descentramento’ ocorrido em tal período. Emerge 

uma nova individualidade diferente da já existente é como se fosse uma libertação das 

amarras e frutos do capitalismo. As sociedades contemporâneas são heterogêneas, compostas 

por diferentes grupos humanos, interesses contrapostos, classes e identidades culturais em 

conflito. Vive-se em sociedades nas quais os diferentes estão quase que permanentemente em 

contato, eles são obrigados ao encontro e à convivência.  

Os multiculturalismos ensinam que reconhecer a diferença é reconhecer que existem 

indivíduos e grupos que são diferentes entre si, mas que possuem direitos correlatos, e que a 

convivência em uma sociedade democrática depende da aceitação da ideia de compor uma 

totalidade social heterogênea na qual: a) não poderá ocorrer a exclusão de nenhum elemento 

da totalidade; b) os conflitos de interesse e de valores deverão ser negociados pacificamente; 

c) a diferença deverá ser respeitada. As ideias multiculturalistas discutem como é possível 

entender e até resolver os problemas gerados pela heterogeneidade cultural, política, religiosa, 

étnica, racial, comportamental, econômica, já que, de alguma maneira, é preciso conviver. 

                                                             
9 Um falso reconhecimento é uma forma de opressão. A imagem que muitas vezes se constrói sobre os 
portadores de deficiências e grupos subalternos, pobres, negros, prostitutas, homossexuais é deprimente e 
humilhante para estes e causa-lhes sofrimento e humilhação, ainda mais por que tais representações depreciativas 
são construídas quase sempre para a legitimação da exclusão social e política dos grupos discriminados. 
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Nesse sentido, Stuart Hall (2003) identifica pelo menos seis concepções diferentes de 

multiculturalismo na atualidade: 

1. Multiculturalismo conservador: os dominantes buscam assimilar as minorias diferentes 

às tradições e costumes da maioria. 

2. Multiculturalismo liberal: os diferentes devem ser integrados como iguais na sociedade 

dominante. A cidadania deve ser universal e igualitária, mas no domínio privado os 

diferentes podem adotar suas práticas culturais específicas. 

3. Multiculturalismo pluralista: os diferentes grupos devem viver separadamente, dentro 

de uma ordem política federativa. 

4. Multiculturalismo comercial: a diferença entre os indivíduos e grupos deve ser 

resolvida nas relações de mercado e no consumo privado, sem que sejam questionadas 

as desigualdades de poder e riqueza. 

5. Multiculturalismo corporativo (público ou privado): a diferença deve ser administrada, 

de modo a que os interesses culturais e econômicos das minorias subalternas não 

incomodem os interesses dos dominantes. 

6. Multiculturalismo crítico: questiona a origem das diferenças, criticando a exclusão 

social, a exclusão política, as formas de privilégio e de hierarquia existentes nas 

sociedades contemporâneas. Apóia os movimentos de resistência e de rebelião dos 

dominados. 

Nessa concepção de Hall (2003), em que tudo se torna multi, ou seja, extenso e 

expansivo, o sujeito pós-moderno perde sua identidade, significando que ela é alterável, está 

em constante transformação e isso faz com que um indivíduo possua várias identidades ao 

mesmo tempo e às vezes são contraditórias. Para Hall, “as identidades estão sempre em 

formação, portanto, não se pode pensar em identidades fixas e sim em identidades mutáveis” 

(HALL, 1993, p. 45).   

Perceber que essas identidades estão sendo dissolvidas, é como se uma transformação 

na estrutura da sociedade moderna fragmentasse a identidade pessoal que cada indivíduo 

possui de si mesmo, isto é, a crise da identidade.  

A política do reconhecimento e as várias concepções de multiculturalismo ensinam, 

enfim, que é necessário admitir-se a diferença na relação com o outro. Isto quer dizer, tolerar 

e conviver com aquele que não é igual, e o seu modo de ser não pode significar que o outro 

deva ter menos oportunidades, menos atenção e recursos, ou seja, o respeito e a compreensão 

à opinião do outro é fundamental e imprescindível para que a sociedade se torne justa.  
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A democracia é uma forma de viver em negociação permanente tendo como parâmetro 

a necessidade de convivência entre os diferentes, ou seja, a tolerância. Mas, para valorizar a 

tolerância entre os diferentes é necessário reconhecer também o que os une. 

A Polícia Militar pode ser vista como um espaço de transformação da identidade 

pessoal dos indivíduos que ali se inserem, visto que, no momento em que vestem a ‘farda’ é 

incorporado dentro de cada um, o comprometimento de ordem e compromisso com uma 

instituição marcadamente conservadora e bastante fechada em termos simbólicos, capazes de 

alterar as identidades, tornando-as ‘duras’ em termos de disciplinas. 

A partir daí, são construídos os processos das representações sociais, que é verificado 

de forma bastante complicada, sendo dificilmente conceituada pelos estudiosos que sobre si se 

debruçam por tamanha dificuldade de compreendê-la. Assim, Sá et al (1996) apresentam tal 

conceito: “Representações sociais são princípios geradores de tomada de posição ligados a 

inserções específicas em um conjunto de relações sociais e que organizam os processos 

simbólicos e que intervêm nessas relações.” (SÁ, 1996, P.33). 

No momento em que um indivíduo insere-se em um círculo de determinadas relações 

sociais, verifica-se que este passa a adquirir novas características, novas formas de se 

representar para a sociedade, mais especificamente de acordo com o que está representando as 

relações sociais em que interagiu. 

Jodelet (1989) ao afirmar, juntamente com Moscovici, a necessidade 
ressentida pelos indivíduos de se situarem no mundo, explicarem esse 
mundo e se explicarem dentro dele, aponta, ao mesmo tempo, para o fato das 
representações sociais serem a forma como os indivíduos concretizam tal 
necessidade. (PORTO, 2010, p. 65). 
 

As representações sociais podem se manifestar através de gestos, palavras, 

sentimentos, comportamentos que se institucionalizam, assim, podem ser estudadas e 

analisadas a partir da observação das condutas mais comuns. Desse modo, “As representações 

sociais, por seu turno, são reconhecidas como fenômenos psicossociais histórica e 

culturalmente condicionados.” (SÁ, 1996, P. 22).  

Nesta linha de reflexão, para Porto:  

Distintas formações profissionais, disputa de competências, diferenças 
salariais, culturas organizacionais distintas, indefinição de atribuições, 
quaisquer que sejam as razões arroladas, elas parecem ter como raízes, além 
das histórias de cada corporação, uma questão de poder, de busca de 
legitimidade, de valorização e de reconhecimento. (PORTO, 2010, p 266) 
 

O estudo das representações sociais na organização da Polícia Militar constitui-se nas 

apreciações e observações dos conhecimentos e expressões que se atribuem nos discursos dos 
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indivíduos, em seus cotidianos, nas relações sociais presentes no dia a dia dos mesmos, 

cercados por sua contextualização marcada pela história e cultura vigente nos espaços entre si. 

O cotidiano no interior da Corporação apresenta fortes marcas de conservadorismo, 

com base principalmente nos princípios que normatizam o Exército, as quais são seguidas 

pela Polícia Militar, o que, de fato, influencia incisivamente na construção das representações 

sociais dos policiais militares.  
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3 – CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Para uma melhor compreensão das relações de gênero no trabalho dos policiais 

militares, indivíduos que compõem o objeto do estudo em foco, é de grande relevância 

entender como acontece toda a dinâmica regional do Estado de Sergipe, local em que atua a 

unidade da Polícia Militar pesquisada.  Para tanto, serão apresentados alguns indicadores do 

Estado de Sergipe, com a finalidade de proporcionar um maior conhecimento acerca de seus 

aspectos históricos, geográficos, sociais, econômicos, culturais e, principalmente, da 

segurança pública, capazes de implicar a subjetividade do objeto de pesquisa. 

 

3.1- O ESTADO DE SERGIPE: CENÁRIO DA PESQUISA 

 

Segundo informações obtidas do censo Demográfico do IBGE (2010b), naquele ano a 

população total do Estado de Sergipe era de 2.068.031 habitantes, o sexto Estado menos 

populoso do país. Considerado o menor entre os 26 Estados do país, Sergipe está localizado 

na região Nordeste, e se divide em 75 municípios, tendo Aracaju como sua Capital e alguns 

municípios de destaque, considerando a população acima de 50.000 habitantes e economia 

desenvolvida, como Lagarto, Itabaiana e Estância. 

Em 2007, o Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Sergipe era de 0, 770, 

considerado médio pela classificação do IBGE se comparado a outros Estados do Brasil. Em 

2009 possuía uma expectativa de vida em torno de 71,6 anos e uma taxa de mortalidade 

infantil que girava em torno de 31,4% ao ano. (IBGE, 2010) 

Em relação à variável educação, o Estado possui atualmente duas universidades sendo 

uma pública e uma privada (UFS e UNIT), várias faculdades privadas, além do ensino a 

distância. Há, ainda, o Instituto Federal de Sergipe, com campi em Aracaju, São Cristovão, 

Lagarto, Itabaiana, Estância e outras cidades do Estado. 

Segundo dados obtidos na Secretaria de Educação do Estado (SERGIPE, 2012), no 

ano de 2012 existem 378 escolas estaduais distribuídas em todo o Estado, sob a coordenação 

de dez diretorias regionais presentes nos maiores municípios do Estado, com um total de 

166.942 alunos distribuídos conforme a tabela 01: 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_popula%C3%A7%C3%A3o


65 

 

Tabela 01- Quantitativo de Alunos da Rede Estadual de Sergipe.  
 

Tipo de Ensino Número de Alunos   Alunos por Tipo de Ensino 
Ensino Regular  145.565 
Ensino Fundamental 87.984  
Ensino Médio 57.581 
Ensino Normal 946 946 
Ensino Especial 86 86 
Ensino Profissionalizante 235 235 
Escola Ativa 140 140 
Educação de Jovens e Adultos  18.634 
Ensino Fundamental 1º semestre 8.816  
Ensino Médio 1º semestre 9.718 
Ensino Fundamental 2º semestre 31 
Ensino Médio 2º semestre 69 
Programa Acelera 645 645 
Programa Se liga 591 591 
Total Geral 166.942 166.942 
Fonte: (SERGIPE, 2012) 

 
Quando o tema diz respeito à saúde no Estado, verifica-se que nos últimos meses esta 

vem sendo evidenciada negativamente pela imprensa, seja devido à insuficiência de 

profissionais e de serviços, ao péssimo atendimento, às horríveis condições oferecidas aos 

usuários, além das más condições de trabalho oferecidas aos seus funcionários. A rede de 

saúde do Estado é composta por vários estabelecimentos, sendo 59 unidades distribuídas entre 

hospitais e maternidades, além de um grande número de unidades básicas de saúde, postos 

médicos, unidades de saúde da família, etc., porém, mesmo assim, ainda persiste a dificuldade 

de manutenção de uma política satisfatória para este segmento, uma vez que a demanda por 

ele está crescendo subitamente. (SERGIPE, 2012). Assim, a política de saúde, considerada 

política universal pela Constituição Federal, está se transformando em política excluidora. 

Referente à economia sergipana, os dados de 2008 assinalam que a economia do 

sergipano tem participação de 0,6% no Produto Interno Bruto nacional. A composição do 

Produto Interno Bruto do Estado é a seguinte: agropecuária, 5,2 %; indústria, 33% e serviços, 

61,8 %. O Produto Interno Bruto per capita gira em torno de R$9.779,00 e tem como 

produtos de grande exportação, o suco de laranja, cimento, açúcar, calçados, etc. (IPEA, 

2010) 

Sergipe é um Estado relativamente bem servido no que concerne ao comércio, tendo 

destaque o comércio do centro de Aracaju e os três shoppings, além do grande comércio 

desenvolvido nas cidades de Itabaiana, Lagarto e Tobias Barreto, o que, de fato, movimenta 

bastante a economia sergipana. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
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No que diz respeito à  segurança pública, observa-se que, devido ao grande 

crescimento populacional, este serviço vem se tornando muito precário, o que leva a 

população a clamar por melhorias e aumento do efetivo dos agentes de polícia. 

A segurança pública de Sergipe possui como órgãos integrantes: a Polícia Militar, a 

Polícia Civil e os Bombeiros Militares, além dos agentes federais da Polícia Rodoviária 

Federal e Polícia Federal. Através desses órgãos a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe 

possui uma série de serviços para atendimento da população, sendo as mais visíveis para a 

população:  o combate ao crime, o atendimento a grupos vulneráveis, repressão ao comércio e 

cativeiro de animais silvestres, busca de crianças desaparecidas, combate à homofobia, 

apuração de denúncia de abuso policial, emissão de carteira de identidade, fiscalização do uso 

de explosivos, prevenção de afogamentos, repressão ao uso de drogas, policiamento em 

eventos, dentre outros inúmeros serviços a cargo da segurança pública. 

 

3.2- POLÍCIA MILITAR: APARATO IDEOLÓGICO DO ESTADO 

 

Segundo Althusser (1985), no século XIX, o Estado era percebido como um aparelho 

de repressão a qual certificava a dominação e o poder da classe dominante em detrimento da 

classe operária, pois, conforme o pensamento daquela classe era necessário que as sociedades 

tivessem mecanismos de controle através do qual o Estado alimentava sob sua tutela 

aparelhos coercitivo de contenção da população, assim como para se compreender o 

significado e a função real do Estado, era necessário diferenciar o Poder do Estado do 

Aparelho Ideológico do Estado.  

Enfim, para Althusser (1985), existem dois tipos de aparelhos ideológicos importantes 

para o funcionamento do Estado: O Aparelho Ideológico do Estado (AIE) e o Aparelho 

Repressivo do Estado (ARE). E suas diferenças estão restritas ao seu funcionamento. 

O papel do ARE seria essencialmente em proporcionar as condições 
políticas da reprodução das relações de produção; ele contribuiu, também 
para se reproduzir e para garantir, através da repressão as condições de 
exercício dos aparelhos ideológicos. (ALTHUSSER, 1985. p. 30). 
 

Desde o século XIX até os dias atuais, muitas mudanças têm-se processado em termos 

de definição de Estado, ou seja, este já teve várias reformulações em suas estruturas e formas 

de organização.  

No entanto, para assegurar a paz e atender às demandas coletivas de segurança, o 

Estado moderno foi criado com a finalidade de exercer o que se chamou de “monopólio da 

violência legítima”, ou seja, o Estado passou a arbitrar os conflitos e a determinar o  
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cumprimento de suas decisões judiciais, por isso, somente a Polícia e as Forças Armadas 

podem fazer uso da violência legalmente para proteger o cidadão. 

No Brasil, a partir da década de 1960, mais especificamente em 1964 quando foi 

instaurado o Regime Militar, o poder do Estado estava fortemente expresso e demonstrado 

através de uma organização institucional chamada de “Polícia”, a qual era encarregada de 

reprimir os indivíduos que manifestassem qualquer tipo de expressão considerada 

desfavorável e contraditória às decisões e ordens dos chefes políticos e de poder; dessa forma, 

os militares possuíam uma acentuada marca de repressão que conduzia a uma conduta abusiva 

e ilegal, que violava os direitos fundamentais à integridade física e à vida do ser humano. 

 Daquele período até os dias atuais, muitas mudanças têm ocorrido ao longo dos anos, 

principalmente com a promulgação, em 1988 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, que trouxe inovações para as organizações de poder do Estado, mais especificamente 

para as organizações que regem o funcionamento da polícia brasileira. 

 Responsável pelo policiamento ostensivo e preventivo, a Polícia Militar deve atuar 

em contato direto com a população, com o objetivo de zelar pela segurança pública. 

 As frequentes violações à integridade das pessoas pela própria Instituição encarregada 

de garantir a segurança mostram como a ordem legal é, muitas vezes, descumprida pela 

Polícia Militar, e como a relação entre esse Órgão e a população ainda não corresponde às 

expectativas de uma sociedade democrática em que os poderes públicos devem ser exercidos 

obedecendo às leis que os regulam, fato que evidencia a permanência de resquícios de uma 

organização militarista do período antidemocrático, mantida por práticas arbitrárias e ilegais 

presentes nas forças policiais. Como poder público que infringe leis instituídas, a polícia é 

uma organização que mostra a aparência da fragilidade da democracia brasileira, 

principalmente em termos de segurança pública.  

Na conjuntura democrática, apesar dos avanços em termos de estrutura e organização 

das polícias, ainda é perceptível os agentes policiais utilizarem a violência ilegítima no 

combate à criminalidade. 

Para Rocha, “o Poder de Polícia destina-se a garantir o próprio Estado de Direito e os 

seus fundamentos de racionalidade e promoção das liberdades individuais.” (ROCHA, 2007, 

p.31). Contudo, isso não está sendo efetivamente cumprido, o que comprova a deficiência 

presente nas organizações policiais. Rocha (2007) coloca que a partir de novidades na 

legislação brasileira, têm acontecido alguns processos de transferência da “titularidade” do 

poder de polícia do Estado para o cidadão e para a sociedade civil, como resultado da falta de 

estrutura suficiente para manter seu poder. 
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Neves (2002) chama de “controle interno” a participação da sociedade civil na 

elaboração de políticas de segurança e na formação dos policiais. No entanto, a sociedade 

como um todo não se sente responsável pela insegurança dos tempos atuais e muito menos 

pelos encargos da segurança pública, além de conceber uma imagem estigmatizada de 

repressão e combate da Polícia e dos policiais.  Neves afirma : “A relação que a sociedade 

mantém com as polícias é ainda muito instrumental: cobra-lhes um funcionamento adequado 

e o respeito aos direitos dos cidadãos, mas, há pouca preocupação quanto às condições nas 

quais os policiais exercem suas atividades”. (NEVES, 2002, p.153).  

Conforme ensina Porto, acontecem determinadas situações em que “A falta de 

confiança da população no trabalho da polícia encontra sua contrapartida nos comportamentos 

individualistas adotados em termos de segurança privada.” (PORTO, 2010, p.100). Assim, 

percebe-se que a sociedade, da mesma forma que a organização da Polícia Militar, está 

marcada por fortes arcaísmos preconceituosos, o que de fato não quer dizer que a sociedade 

está pronta para encarar as transformações sociais.  

Ainda na atualidade persistem as críticas da população em relação ao abuso da força 

arbitrária do poder de polícia, em que se percebe a formação precária desses profissionais, 

refletindo ainda os arcaísmos de atos praticados no período do autoritarismo no Brasil.  

Dessa forma, é necessário modificar profundamente a formação em 
segurança pública, a fim de desenvolver uma aprendizagem continuada, com 
a consciência de que a aprendizagem contínua e necessária no exercício da 
profissão dos militares. Para isso, as corporações precisam adequar seu 
ensino-aprendizagem àquilo que prega a matriz curricular nacional (MNC). 
Essa Matriz foi criada em 2003 juntamente com o objetivo de estimular 
ações formativas no âmbito das polícias do Brasil; (SANTOS, 2012, p. 78) 
 

Para Neves, “Se o papel das organizações policiais em sociedades democráticas é o de 

coibir o uso privado da violência e o de combater a criminalidade, forçoso é reconhecer que 

apenas essas organizações não são capazes de cumprir essa missão” (NEVES, 2002, p. 147).  

Pode-se perceber que, a partir da transferência de poder de policiamento do Estado – 

como ente federativo - para a sociedade, aquele assume uma relação de dependência em 

relação à sociedade civil em termos de segurança pública, assim como de outros poderes; 

exemplo disso é observado nos municípios do interior dos Estados.  

No Brasil, a predominância de governos fortes, ditatoriais e muito pouco 
democráticos tem comprometido a atuação da polícia que é um instrumento 
– órgão executor armado – deste Estado que tem se fundado sobre uma base 
de pressupostos da desigualdade social e de violência para conter a desordem 
que possa ameaçar a “ordem” estatal. (COSTA, 2005, p. 42) 
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Neves ensina que: “Tudo isso demonstra claramente a dependência da polícia, a qual é 

um mero instrumento das forças políticas hegemônicas do Estado” (NEVES, 2002, p. 163). 

Assim, a polícia é utilizada para favorecer os interesses dos grupos políticos que influenciam 

no aparelho do Estado. 

Apesar dos avanços que as organizações policiais têm conseguido junto à sociedade 

civil, sua forte dependência ao aparelho do Estado ainda é bem visível, o que impõe barreiras 

para que surjam novas possibilidades de arranjo nessa organização, permitindo a construção 

de uma nova imagem em que os policiais serão percebidos como protetores dos direitos 

humanos e não mais como agentes de repressão.  

No que concerne à questão das políticas públicas, percebe-se uma fragilidade muito 

grande, em que existe uma extrema dificuldade de implantação destas pelas autoridades, 

como afirma Aragão:  

Consideram-se aqui, políticas públicas, aquilo que os governos decidem ou 
não fazer. E que esta decisão do que priorizam, decorre da composição e da 
articulação do poder das forças sociais existentes na sociedade. Outro 
entendimento, é que as demandas são muito superiores à disponibilidade de 
recursos. E, que os governantes, tende a destinar maior importância aos 
interesses do grupo que representam ou daqueles segmentos/movimentos 
que reúnem forças para fazer valer seus interesses ou parte deles. 
(ARAGÃO, 2008). 

 
Segundo o art.144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
 I-polícia federal;  
II - polícia rodoviária federal;  
III- polícia ferroviária federal;  
IV- polícias civis;  
V- polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
[...] (BRASIL, 1988) 

 

A partir da Lei Magna de 1988, ficou determinado que, apesar de ser dever do Estado, 

através dos órgãos listados nos incisos I a V, a responsabilidade pela segurança pública 

deveria ser, não somente direito, mas também responsabilidade de todos.   

O conceito de segurança pública é muito vasto, ou seja, não está limitado apenas à 

política do combate à criminalidade e nem se restringe à atividade policial. A segurança 

pública, enquanto atividade desempenhada pelo Estado, é responsável por desenvolver ações 

de repressão e oferecer estímulos ativos para que os cidadãos possam conviver, trabalhar, 

produzir e se divertir, protegendo-os dos riscos a que estão expostos. 
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As instituições responsáveis por essa atividade operam no sentido de impedir, 

neutralizar, frear ou reprimir a prática de atos socialmente reprováveis, ou seja, os atos 

ilícitos, com o objetivo de garantir a proteção social de bens e serviços. Para tanto, o objeto 

desta pesquisa, que é a Polícia Militar, é conhecida socialmente por ser a organização mais 

importante para proporcionar a segurança da sociedade. 

 Em que pese às atribuições listadas no parágrafo anterior, a segurança pública na 

sociedade contemporânea passa por profundas crises, resultado da deficiência nas chamadas 

Políticas de Segurança criadas para o país. Entre as causas dessa deficiência estão: o avanço 

do crime, o sentimento de insegurança, o exemplo de impunidades e o reconhecimento 

explícito de que o Estado, mesmo sendo obrigado constitucionalmente a proporcionar um 

serviço de segurança básico, não tem atendido sequer às mínimas necessidades de segurança 

pela qual clama urgentemente a sociedade. 

Os investimentos em segurança pública vêm sendo aplicados o mínimo possível do 

que seria necessário para se começar a pensar em oferecer segurança de qualidade, além da 

utilização inadequada dos recursos disponíveis. Um dos maiores exemplos disso é a utilização 

de verbas na compra de armas de alto poder ofensivo, sem que os agentes das organizações 

mantedoras de seguranças estejam devidamente capacitados para utilização das mesmas.  

O que se tem percebido por parte da sociedade é a cobrança aos órgãos públicos com 

relação ao aumento do efetivo dos agentes de segurança pública, ou seja, a população quer 

mais policiais na rua, pois acredita que o problema da segurança pública só será resolvido 

com o aumento do efetivo policial nas ruas, o que de fato não irá responder às questões de 

segurança pública que demandam tempo, racionalização e aliança entre todos os indivíduos da 

sociedade, e que antes de qualquer coisa, seria necessário uma mudança de mentalidade da 

sociedade com relação à segurança. Como afirma Câmara: 

 A preocupação dominante da população, quando se trata de segurança é a 
presença da polícia nas ruas, na expectativa de que esse fator decisório seja 
suficiente para neutralizar os riscos do dia-a-dia de nossas cidades. De fato é 
imprescindível a presença da polícia para inibir a violência e a 
criminalidade. Todavia, venho advertindo que muitos outros ângulos do 
problema precisam ser vistos ou revistos para que tenhamos a segurança que 
queremos. (CÂMARA, 2002, p. 31) 
 

Através do poder público é preciso fortalecer10 a aproximação da sociedade junto às 

organizações de segurança pública, principalmente das organizações policiais militares, a fim 

                                                             
10 Essa tentativa de fortalecimento da aproximação da polícia com a sociedade civil vem ocorrendo através da 
Polícia Comunitária. 
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de desenvolver um diálogo, um entendimento das funções direcionadas a cada um, em busca 

de uma concordância das situações, com vista a resolver os problemas e as dificuldades que 

afetam a sociedade, principalmente as camadas menos favorecidas e mais vulneráveis. 

 

3.3 – O TRABALHO OPERACIONAL DA POLÍCIA MILITAR 

 

A problemática que compõe o panorama nacional da Polícia Militar, na atualidade, 

assinala a necessidade de uma intensa reavaliação das polícias, em que aparece a preocupação 

com a formação proporcionada aos policiais, se de fato vem sendo eficiente, ou apenas está 

equilibrando os problemas de forma precária. 

As notícias de elevação dos índices de criminalidade e os relatos, logo se 
espalham de desordens públicas (que vão desde um protesto pacífico até uma 
rebelião violenta) contribuem para o sentimento de que a polícia não está 
adequadamente preparada para enfrentar as tarefas que a desafiam. 
(BITTNER, 2003, p. 94). 
 

O Estado, mantenedor do sistema de segurança pública, em parceria com o Governo 

Federal, precisa oferecer treinamento à Polícia Militar com vistas ao seu aperfeiçoamento e 

qualificação profissional, que deve ser mais bem oferecida pelos órgãos do Estado, 

mantenedor do sistema de Segurança Pública,. Mas também é necessário que esta formação 

seja oferecida para todos os integrantes da Polícia Militar, independente de patente e/ou 

hierarquia. “Espera-se que se oferte uma formação qualificada aos PMs de todos os níveis 

hierárquicos.” (SANTOS, 2012, p.95)  

O debate sobre a polícia no Brasil, portanto, encontra-se marcado pela ênfase 
na necessidade de reforma das instituições policiais como condição essencial 
para reverter a situação caótica da segurança pública e para levar o país a 
completar sua transição para a ordem democrática. (SOUZA, 2008, p.47) 
 

Dessa maneira, espera-se o que de fato é imprescindível uma reforma estrutural na 

formação da Polícia Militar, assim como o oferecimento de uma qualificação continuada, para 

que se possam esquematizar estratégias que atendam às demandas e reparem as deficiências 

atuais existentes no trabalho desses profissionais. 

Os problemas e dificuldades enfrentados pelos policiais militares no trabalho 

desenvolvido podem ser identificados com a colaboração de observações, pesquisas que 

questionam os processos de formação e trabalho desenvolvido pela corporação da Polícia 

Militar. 

O início dos anos 2000 foi marcado pela ampliação acentuada do número de 
pesquisas no âmbito da universidade e dos centros de formação policial, que 
até então contava com poucos trabalhos de pesquisa, a exemplo de 
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monografias e relatórios produzidos por operadores em cursos de 
especialização realizados em outros Estados como condição para a ascensão 
na carreira. (SANTOS, 2012, p. 65). 
 

Verifica-se ao longo dos anos que o trabalho da Polícia Militar tem avançado 

significativamente, se distanciando cada vez mais do conceito de trabalho de baixo nível 

como era no passado. Nos dias atuais, a Polícia tem enfrentado problemas cada vez mais 

complexos e mostrado novas habilidades para o trato desses problemas. Assim, é importante 

que ela esteja preparada para novas relações. Consoante Bittner (2003, p. 302): “Para que a 

polícia se torne completamente adequada às tarefas de nossos tempos, ela deve instituir o 

estudo e a pesquisa em seus mandatos. Apenas desse modo a polícia poderá ter esperança de 

avançar, e de reter o controle da direção de seus esforços.” 

Souza (2008) coloca que, em termos locais, já existem muitos trabalhos monográficos 

construídos por policiais militares e também civis, principalmente oriundos dos cursos de pós-

graduação em Segurança Pública promovidos pela Universidade Federal de Sergipe tendo 

como parceira a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, e que hoje se pode 

considerar como importantes fontes de estudo e análise das polícias. 

Em 2000, foram criadas as bases curriculares para a formação dos profissionais da 

área de segurança do cidadão, a partir de uma análise das organizações policiais no Brasil, 

elaborada pelo Ministério da Justiça, por intercessão da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública. 

Conforme ensina Monjardet (2003), as instituições policiais podem ser definidas como 

responsáveis por possuir e movimentar os recursos de forças determinantes, com a finalidade 

de garantir ao poder o domínio do emprego da força das relações sociais. 

Entre os traços de caráter comumente percebidos como associados ao 
trabalho policial e que, desse modo, constituem em parte a realidade social 
na qual o trabalho tem que ser realizado, são de importância primordial os 
três a seguir: 
1 – O trabalho policial é uma ocupação corrompida. As origens do estigma 
foram criadas no passado distante, e embora muito tenha sido dito e feito 
para apagá-lo, tais esforços tem sido notavelmente mal sucedidos. 
2 – O trabalho policial não é apenas uma ocupação corrupta. Para fazer 
deliberadamente uma analogia remota, a prática da medicina também tem 
seus aspectos nebulosos e misteriosos. 
3 – A distribuição ecológica do trabalho policial, concentrada no nível de 
emprego determinado pelos departamentos e nos termos das orientações dos 
policiais individuais, reflete toda uma gama de preconceitos públicos. 
(BITTNER, 2003, p. 101, 102) 
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O trabalho da Polícia Militar aparece constantemente para a sociedade, exibido de 

forma conflitiva, através da qual os policiais demonstram a resolução dos problemas de 

segurança através da truculência, do uso da força, da arrogância, da demonstração de poder no 

interior da organização, mas também sobre os demais indivíduos que compõem a sociedade. 

O Mandato de policial é designado para as organizações policiais como 
entidades corporativas, e não como membros particulares de um grupo de 
funcionários. Os cargos específicos de policiais enquanto indivíduos são, 
portanto, totalmente derivados e determinados por esquemas internos de 
divisão do trabalho. (BITTNER, 2003, p.165) 
 

A partir dessas relações de poder e da divisão do trabalho que se apresenta nessa 

Instituição que é predominantemente masculina, é que aparecem as desigualdades de gênero, 

as disparidades extremas e que geram conflitos na Polícia Militar, através da inserção da 

mulher, pois sua presença, de certa forma, proporciona instabilidade entre alguns grupos ou 

membros da corporação. Na situação em estudo, supõe-se que a instabilidade apresenta-se de 

forma mais gritante, já que se trata de um grupo específico especializado, que, de certo modo, 

é um dos grupos mais almejados por todos os policiais militares, e que pode proporcionar aos 

mesmos certos privilégios na Corporação, além de oferecer melhores salários e condições de 

trabalho. 

 

3.3.1 – Participação Feminina no Trabalho da Polícia Militar 

 

Algumas pesquisas ilustram a inserção e participação feminina no trabalho da Polícia 

Militar brasileira, a saber, CALAZANS (2003), CAPPELLE (2006), SOARES e 

MUSUMECI (2005), LOMBARDI (2010), entre outros, capazes de evidenciar uma visão 

racional dos processos de trabalho das mulheres no interior da Polícia Militar no decorrer dos 

últimos anos. 

 A presença da mulher na Polícia Militar no Brasil ainda é muito recente; existem 

informações de que apenas no Estado de São Paulo ocorreu o ingresso de mulheres na Polícia 

Militar na década de 1950, entretanto, em quase todo o Brasil esse processo aconteceu na 

década de 70 e no Estado de Sergipe basicamente na década de 80, do século XX. Segundo 

Soares & Musumeci (2005), em 1955 ocorreu a primeira experiência de inserção feminina no 

policiamento, tendo sua iniciativa motivada por um grupo de Assistentes Sociais11, mas, 

apenas no ano de 1977 essa participação feminina na polícia foi regulamentada.  

                                                             
11 Tal iniciativa aconteceu no I Congresso Brasileiro de Medicina-Legal e Criminologia, realizado em 1953. 
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Essas mudanças ocorreram mais especificamente pelo surgimento de necessidades de 

adaptação do trabalho militar a uma realidade mais democrática, como também um melhor 

trato e zelo com os grupos vulnerabilizados como: crianças, idosos, mulheres, etc., uma vez 

que os efetivos masculinos possuíam forte característica de repressão.  

O ingresso de mulheres ficou restrito (em certos casos, por lei) a uma parcela 
muito pequena do efetivo, sugere outro tipo de motivação ou estratégia: não 
a de substituir os homens em tarefas definidas, instituindo uma clara divisão 
do trabalho e um perfil bem delineado – por estereotipado que fosse – de 
funções “femininas”, mas a de enxertar uma amostra de novidade na velha 
instituição, visando a áreas particularmente sensíveis para a imagem social 
da PM. A missão das mulheres policiais seria, assim, funcionar como uma 
espécie de cartão de visita, como elemento de marketing, e sua incorporação 
visaria a uma reforma cosmética, que, sem alterar paradigmas, sinalizasse 
mudanças e modernização. (SOARES; MUSUMECI, 2005, p. 18). 
 

Ainda persiste o fato de que o trabalho feminino na Polícia Militar está mais voltado 

para uma questão assistencialista, em que as mulheres podem realizar trabalhos mais voltados 

para as classes minoritárias, o que reforça a questão de gênero na Organização Militar. 

Na visão de SILVA (2009), algumas dificuldades enfrentadas pelas mulheres no 

espaço militar demonstram uma desigualdade na relação entre homens e mulheres, observada 

como a expropriação de uma tradicional divisão dos papéis entre os sexos, vivenciada pela 

sociedade na qual predomina uma dominação masculina. Boa parte dos estados brasileiros 

adotou a inserção feminina na Polícia Militar apenas na década de 80, do século passado, a 

exemplo de Sergipe. 

Em Sergipe, a iniciativa de incluir mulheres nos quadros da Polícia Militar 
deu-se no final da década de 80, quando as duas primeiras mulheres da 
PMSE, no ano de 1988, foram inseridas no Curso de Formação de Oficiais – 
CFO em Pernambuco. Desde então, elas têm efetivamente feito parte de 
todos os quadros de acesso da corporação. Em 1989, por exemplo, foram 
enviadas mais duas mulheres, desta vez ao Estado do Pará, para o Curso de 
Formação de Sargentos – CFS, passando, posteriormente, o processo de 
formação a ser executado, no âmbito de praças, no CFAP – Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMSE. (BRAGA, 2011, p.8). 
 

Em 1995 foi criada a Companhia de Polícia Feminina, responsável por tarefas 

consideradas mais leves. Em 1998 essa Companhia foi desativada e seu efetivo foi distribuído 

pelas demais unidades, a exemplo do Choque, Rádio Patrulha, Gati, Cptran, etc..  

Segundo alguns relatos de policiais femininas da época, a companhia foi 
desativada devido a insatisfação de muitas policiais serem alocadas apenas 
em solenidades, nas quais serviam “cafezinhos” ou de entregas de medalhas, 
o que era uma constante. A restrição do espaço, ou seja, a delimitação do 
espaço a ser ocupado por elas na corporação gerava tensões. (BRAGA, 
2012, 80). 
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Vale ressaltar que naquele período o Comando de Operações Especiais12 ainda não 

existia. A partir daí, a mulher passou a desenvolver outras atividades, antes desenvolvidas 

apenas por homens, na Polícia Militar de Sergipe, de forma que pudesse intervir na 

diminuição dos atos de repressão e desenvolvesse um trabalho mais humanizador nas relações 

com a sociedade.  

Assim, Soares & Musumeci (2005) enfatizam a importância de adicionar a variável de 

gênero nas políticas institucionais, principalmente quando se trata da Polícia Militar, em vista 

de que ainda persiste muita resistência em relação à entrada e permanência das mulheres na 

PM. 

Em alguns países houve significativos avanços ao longo das ultimas décadas 
– fruto de pressões feministas pela eliminação de barreiras de gênero, da 
necessidade de preencher lacunas deixadas por guerras no efetivo masculino 
ou de estratégias de inclusão de mulheres para melhorar a polícia a imagem e 
reduzir a brutalidade e a corrupção policial. (SOARES; MUSUMECI, 2005, 
p. 152). 
 

Tal situação evidencia o fato da divisão de papéis de gênero não apenas na Polícia 

Militar, mas no mercado de trabalho como um todo, reforçando as desigualdades entre os 

sexos nas mais diversas posições e funções. Para Louro (1997), a divisão social e política, a 

que as mulheres historicamente foram submetidas, possui como implicação a sua vasta 

invisibilidade como sujeitos sociais, até mesmo como sujeito da ciência. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de todas as polícias militares 
melhorarem seus sistemas de geração de informações e incorporarem a eles a 
variável de gênero - o que pode ser estimulado pelo governo federal através 
de replicação, a cada dois ou três anos, de um levantamento detalhado sobre 
o perfil dos efetivos policiais masculinos e femininos em todo o país. 
(SOARES; MUSUMECI, 2005, p. 172). 

 

Segundo Calazans (2003), impera a necessidade de transformações nas instituições, no 

entanto, a maior parte da possibilidade de perpetrar tais transformações está vinculada ao 

Estado; nesse contexto, a probabilidade de que as instituições de segurança pública e 

manutenção da ordem, mais especificamente a Polícia Militar, realizem seu legítimo trabalho 

com um mínimo de violência ainda é muito reduzida, e o pouco avanço obtido reflete a 

inserção da mulher nesses espaços, possibilitando assim mudanças positivas para a 

Instituição, principalmente em termos de comportamentos no trato com o trabalho do dia a 

dia. 

 

                                                             
12 O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar de Sergipe foi criado no ano de 1996. 
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3.4 – RELAÇÕES DE PODER NA POLÍCIA MILITAR: MASCULINIDADE VERSUS 

FEMINILIDADE 

 

O poder é um elemento cujo conceito tem sido amplamente discutido em estudos 

organizacionais, assim como em diversas áreas do conhecimento; no objeto de estudo em 

foco, verifica-se que a organização da Polícia Militar de Sergipe se configura como um amplo 

espaço de relações de poder. 

Na visão unidirecional, o poder é visto como totalmente corporificado e 
plenamente refletido em decisões concretas ou em atitudes que incidem 
diretamente na sua elaboração, ou seja, enfoca o comportamento da tomada 
de decisões apenas em questões sob as quais há um conflito de interesses, no 
qual diferentes grupos prevalecem nesse processo. (CAPPELLLE, 2006, 
p.45). 
 

Na concepção de Foucault (1981, p.174), o poder era considerado: “como um direito 

de que se seria possuidor como de um bem e que se poderia, por conseguinte, transferir ou 

alienar, total ou parcialmente, por um ato jurídico ou um ato fundador de direito, que seria da 

ordem da cessão ou do contrato”. Assim, o poder teria essencialmente o papel de manter e 

reproduzir as condições fundamentais à produção material e à dominação de classe 

(FOUCAULT, 1981).  

As relações de poder apresentam-se de formas diversificadas na sociedade. O poder 

disciplinar, ao invés de extinguir, pauta singularidades, determina e investe nas 

individualidades, define se os sujeitos estão aptos ou não ao trabalho, a exercerem com 

sobriedade atividades desgastantes, a apresentarem condições de desempenho numa guerra e, 

não sendo dotados desses perfis, os mesmos poderem ser criados (FOUCAULT, 1993). 

O poder disseminado e normatizado nas instituições militares aparece desde uma 

simples divisão de serviços e papéis a serem cumpridos até as relações de poder 

fundamentadas na subordinação as ordens instituídas. (LISTIGARTEN, 2002) 

No trabalho da Polícia Militar, percebe-se a permanência de valores como ordem, 

hierarquia, disciplina, valores nos quais é bastante verificável a presença de relações de poder, 

visualizadas como necessária para manutenção da ordem, e aqueles que desobedecerem aos 

preceitos serão punidos pelos seus superiores. 

É, portanto, necessário controlar e codificar todas essas práticas ilícitas. É 
preciso que as infrações sejam bem definidas e punidas com segurança, que 
nessa massa de irregularidades toleradas e sancionadas de maneira 
descontínua com ostentação sem igual seja determinado o que é infração 
intolerável, e que lhe seja infligido um castigo de que ela não poderá 
escapar. (FOUCAULT, 1993, p. 80) 
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As relações de poder aparecem explícitas nas colocações, condutas e até mesmo no 

hino cantado pelos policiais militares, como vemos a seguir: 

Unidos ombro a ombro 
Fronte erguida, com riso altaneiro 
Marchemos para o progresso 
Nosso escudo é o pendão brasileiro 
Altivos com braços fortes 
Combatendo sempre o mal 
Somos bravos soldados de Sergipe 
Paz e justiça é o nosso ideal 
Avante, camaradas 
Da Polícia Militar 
Ergamos nossas vozes 
Em uníssono sem par 
Orgulhosos e vigilantes 
Lutemos noite e dia 
Trocando se preciso nossas vidas 
Por um Sergipe de paz e harmonia 
Unidos ombro a ombro 
Fronte erguida, com riso altaneiro 
Marchemos para o progresso 
Nosso escudo é o pendão brasileiro 
Altivos com braços fortes 
Combatendo sempre o mal 
Somos bravos soldados de Sergipe 
Paz e justiça é o nosso ideal 
Avante, camaradas 
Da Polícia Militar 
Ergamos nossas vozes 
Em uníssono sem par 
Orgulhosos e vigilantes 
Lutemos noite e dia 
Trocando se preciso nossas vidas 
Por um Sergipe de paz e harmonia 
Unidos ombro a ombro 
Fronte erguida, com riso altaneiro 
Marchemos para o progresso 
Nosso escudo é o pendão brasileiro 
Altivos com braços fortes 
Combatendo sempre o mal 
Somos bravos soldados de Sergipe 
Paz e justiça é o nosso ideal   
Letra: João Teles; Música: Major Edeltrudes Teles) 
 

Bourdieu (2001) reconhece a existência do poder simbólico, através do qual as classes 

dominantes são favorecidas por um capital simbólico, difundido e refletido por instituições e 

práticas sociais que lhe proporciona o exercício do poder. No interior desse poder, existem 

duas classes, que são os dominantes e os dominados, as quais são cúmplices das relações que 

os cercam. 
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As relações de poder patriarcais são marcadas por associações entre a ideologia da 

masculinidade e da feminilidade, em que a predominância masculina no mundo do trabalho 

influencia fortemente a produção, o pensamento e a difusão no interior das organizações. 

Nos primórdios do surgimento das organizações, estas eram espaços construídos com 

base em princípios masculinos; aliado a isso, percebe-se que a sociedade se construiu com 

base em princípios tradicionais e patriarcalistas, isto porque, conforme já sinalizado em outros 

momentos deste trabalho,  

O patriarcado tem duas dimensões intrínsecas básicas: a dominação do pai e 
a dominação do marido, nessa ordem. Em outras palavras, o patriarcado 
refere-se às relações familiares, de geração ou conjugais, ou seja, de modo 
mais claro, as relações de gênero e de geração. (THERBORN, 2011, p. 29)  

 
A partir do patriarcado, construiu-se a exaltação da masculinidade em detrimento da 

feminilidade, no qual as mulheres eram relegadas a espaços privados, visualizadas como 

objeto de complemento e decoração. A inserção feminina na Polícia Militar aconteceu de 

forma semelhante a esses fatores de complemento e decoração, com o objetivo de amenizar os 

impactos e as visualizações da sociedade para com o trabalho da Polícia Militar. Os estudos 

de gênero procuram desconstruir as relações de poder, tornando visíveis as assimetrias e 

desvantagens para as mulheres em contextos específicos: 

Nesse contexto, as mulheres e os homens nas organizações não devem ser 
vistos como sujeitos sob total dominação e impedidos de ter reações e 
comportamentos próprios, pois se deve prever que as relações que 
engendram poder, estão em constante transformação. Isso permite que eles 
sejam capazes de deformar, transformar e desviar a configuração de suas 
relações de acordo com seus propósitos e suas possibilidades. (CAPELLE, 
2006, p. 101). 
 

Assim, as relações de poder e gênero podem ser apreendidas através do estudo das 

reações despertadas pela situação de dominação, evidentes em seus locais de acontecimento. 

 

3.5 - BREVE HISTÓRICO DA ORIGEM E FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR 

 

A Polícia Militar aparece como um instrumento fundamental e inseparável do Estado 

que, em sua organização política, concentra poderes e é, sobretudo, gerido pela classe 

dominante.  

O histórico desenvolvido acerca do surgimento da Polícia Militar explora os contextos 

político mundial e brasileiro, necessitando ser mais bem abordado e estudado.  Assim:  

 A polícia é um excelente exemplo de um órgão público moderno. Ela surgiu 
a partir de um Estado absolutista para um papel essencial no estado 
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contemporâneo, ao mesmo tempo em que é excluída da maior parte das 
histórias políticas, ou de estudos sobre o estado.  (BRETAS, 1997b, p .10). 
 

As raízes das polícias militares se confundem, às vezes, com a história das Forças 

Armadas do Brasil. No passado, por não existirem órgãos especializados no serviço de 

policiamento, os componentes das segundas e terceiras linhas das Forças Armadas eram 

encarregados desse trabalho, daí o surgimento da Polícia Militar aconteceu a partir da função 

militar de patrulhamento uniformizado de rua. 

O desenvolvimento da Polícia brasileira começou no Rio de Janeiro e 
espraiou-se pelas províncias, onde foi colocada sob autoridade do presidente 
provincial [...]A força policial subordinava-se diretamente ao Ministério da 
Justiça e era comandada por um oficial do exército. Ela seguia a estrutura 
hierárquica militar, com seu pessoal começando como praças e chegando até 
o posto de tenente-coronel, exceto no caso de oficiais honorários ou ex-
oficiais do exército, que entravam diretamente na oficialidade. O 
recrutamento era voluntário entre os homens com mais de 18 e menos de 45 
anos. (BRETAS, 1997b, p.42-45) 
 

 A Polícia Militar, como já foi dito, é uma instituição organizada com bases na 

hierarquia e disciplina. Desde os primórdios da sociedade, existem mecanismos de controle e 

contenção da desordem em que o Estado mantém o poder através de vários órgãos e 

instituições.  

A partir de 1984, com a queda da ditadura militar e a retomada da democracia 

brasileira,  surgiu um novo valor ideológico na organização do papel das polícias militares: de 

órgão de defesa do Estado para órgão de defesa do cidadão, ou seja, no período de ditadura o 

órgão da polícia era visto apenas como protetor da classe dominante e repressor das classes 

populares. 

A partir da Constituição Federal de 1988, a instituição da Polícia Militar é claramente 

observada como parte do aparelho estatal, a quem cabe a sua manutenção através das 

secretárias de segurança pública dos estados e sujeita a um comando geral, com a finalidade 

de manter a ordem pública, proteção da sociedade e de seu patrimônio. Assim, nas sociedades 

democráticas contemporâneas, a Polícia  Militar se apresenta como membro fundamental do 

Estado nas questões referentes à Segurança Pública.  

Tal condição foi bem definida no artigo 144, incisos e parágrafos da Constituição 

Federal, o qual dispõe que a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade 

de todos, sendo cumprida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 

e do patrimônio. (BRASIL, 1988). 

A alteração da polícia de defesa do Estado para defesa da cidadania ganha maior 

concretude a partir do ano de 2001, após diversas ocorrências sobre o despreparo profissional 
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e a violência policial. O Governo Federal, através do Ministério da Justiça, estabeleceu para 

os estados brasileiros uma intensa reforma nas bases curriculares das escolas de formação de 

policiais. A reforma ocorreu através de um programa denominado “Bases Curriculares para 

Formação dos Profissionais de Segurança do Cidadão”, tendo em vista homogeneizar os 

cursos de formação, garantindo o princípio de equidade no processo de formação dos 

profissionais da Polícia para que estes venham atender as necessidades sociais de forma 

coerente. 

Em Sergipe, existiu até o ano de 1834 a Guarda Municipal Permanente da Província. 

Esta denominação foi extinta no ano seguinte (1835), dando lugar à Força Policial da 

Província, título com o qual a Polícia Militar de Sergipe iniciou a sua história. (POLÍCIA 

MILITAR DE SERGIPE, 2012). 

Em 3 de novembro de 1914, o Decreto nº 585 estabeleceu a criação de um Pelotão de 

Artífices que se destinava especialmente aos serviços de construção, reconstrução e 

conservação das obras a cargo da Administração estadual. Nesse pelotão só poderiam ser 

alistados os cidadãos que possuíssem os ofícios de maquinista, eletricista, carpinteiro, 

pedreiro, pintor. Em caso de necessidade, o comandante e os praças do Pelotão de Artífices 

fariam também o serviço de policiamento que pertencia aos demais oficiais e praças do 

Corpo. Com a Lei nº 674, de 30 de setembro de 1915, o Pelotão de Artífices foi incorporado 

ao Efetivo da 3ª Companhia do Corpo Policial. Nas décadas de 1920 a 1940 os integrantes do 

Pelotão de Artífices passariam a formar o efetivo da Companhia Extranumerária. (POLÍCIA 

MILITAR DE SERGIPE, 2012). 

Em julho de 1916, foi criada a 4ª Companhia da Força Pública, cuja função era a de 

atender exclusivamente ao serviço do fisco, auxiliando os agentes incumbidos da arrecadação 

de impostos. A companhia foi distribuída, preferencialmente, nas zonas limítrofes do Estado. 

Na atualidade, essa missão é atribuída à Companhia Fazendária, pertencente ao Batalhão de 

Guardas da Polícia Militar de Sergipe. (POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE, 2012). 

Na década de 1930, as comunicações tiveram grande avanço na Polícia Militar. O 

acirrado combate ao banditismo no interior do Estado (cangaço) levou o Interventor Federal 

no Governo do Estado de Sergipe a criar a Seção de Transmissões, anexa à Seção 

Extranumerária, desenvolvendo, na ocasião, serviços na área da radiotelegrafia (1931). 

(POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE, 2012). 

No final da década de 1930, registra-se a criação da Companhia de Guardas, através 

do Decreto-Lei nº 26, de 31 de dezembro de 1937. A Companhia de Guardas ficou constituída 

inicialmente por três pelotões, cada um deles com três grupos de combate e uma Seção extra. 
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A Lei nº 38, de 10 de novembro de 1936, fixou o efetivo da Polícia Militar para o ano 

de 1937 em 33 oficiais e 823 praças, sendo criado no mesmo documento o Batalhão de 

Infantaria do Interior, sendo o seu primeiro comandante o Major Hermeto Rodrigues Feitosa. 

 Com a Lei nº 1.360, de 22 de dezembro de 1965, o efetivo foi fixado em 1.427 

policiais militares, acrescentando-se ao organograma básico uma Diretoria Geral de Ensino, 

um Estado Maior Especial, a Casa Militar do Governador, um Quadro Auxiliar de 

Administração e uma Companhia de Policiamento e Radiopatrulha. (POLÍCIA MILITAR DE 

SERGIPE, 2012). 

Em 23 de dezembro de 1976, o Governador do Estado de Sergipe sancionou a Lei 

2066 que dispõe sobre o Estatuto dos policiais militares de Sergipe, com a finalidade de 

regular a situação, as obrigações, deveres e direitos dos policiais militares de Sergipe. 

Em 1995 foi criada a Companhia de Polícia Feminina, responsável por tarefas 

consideradas mais leves, entretanto foi desativada em 1998 e seu efetivo foi distribuído pelas 

demais unidades. (POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE, 2012). 

Atualmente, a estrutura da Polícia Militar do Estado de Sergipe é constituída conforme 

exposto no quadro 01. 

 

Quadro 01 – Comando Geral da Polícia Militar de Sergipe 

COMANDO GERAL 
SUBCOMANDO 
GERAL –
CHEFE DO 
ESTADO 
MAIOR GERAL 
(EMG) 

COMANDO 
POLICIAMENTO 
DA CAPITAL 

COMANDO 
POLICIAMENTO 
DO INTERIOR 

ESPECIALIZADAS DIVERSAS 

  Ajudância Geral 1º Batalhão de Polícia 
Comunitária (1º BP 
Com): 

 2º Batalhão de Polícia 
Militar (2º BPM) - 
Propriá 

Batalhão de Polícia 
de  
 Trânsito: 
 

HPM - 
Hospital da 
Polícia 
Militar  

Subchefe do EMG    1ª Companhia do 1º 
Batalhão: São 
Cristóvão  

 1ª Companhia do 4º 
Batalhão - Canindé de 
São Francisco  

CPTran - Companhia 
de Polícia de Trânsito  

 

 NAPSS: 
Núcleo de 
Atenção 
Psicossocial 
da PMSE 

Ajudância Geral 1    1ª Companhia do 2º 
Batalhão: Propriá 
 

  

 Ajudância Geral 2  2ª Companhia do 1º 
Batalhão: Conj. 
Augusto Franco 

 2ª Companhia do 2º 
Batalhão: Neópolis 
 

CPRv - Companhia 
de Polícia Rodoviária 
Estadual 

Amiguinhos 
da PMSE 

Companhia de 
Comandos e 
Serviços 

3ª Companhia do 1º 
Batalhão: Conj. Leite 
Neto 

3ª Companhia do 2º 
Batalhão: Carmópolis  

BPChoq - Batalhão 
de Polícia de Choque: 
1ª Cia/BPChq - CDC 
2ª Cia/BPChq - Força 
Tática    

 PROERD - 
Programa 
Educacional 
de Resistência 
às Drogas e à 
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http://www.pm.se.gov.br/modules/tinyd2/index.php?id=16
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 3ª Cia/BPChq4ª 
Cia/BPChq 

Violência 

  1ª Seção do 
Estado Maior 
Geral (PM-1) 

4ª Companhia do 1º 
Batalhão: Bairro Santa 
Maria 

 3º Batalhão de Polícia 
Militar (3º BPM) - 
Itabaiana 

  BPGd - Batalhão de 
Polícia de Guarda: 
1ª Cia/BPGd 
2ª Cia/BPGd 

Auditoria 
Militar    

   2ª Seção do 
Estado Maior 
Geral (PM-2) 

5ª Companhia do 1º 
Batalhão: Orla de 
Aracaju (CPTur) 

1ª Companhia do 3º 
Batalhão: Areia Branca 

Besp - Batalhão 
Especial de 
Segurança 
Patrimonial 

CFAP - 
Centro de 
Formação e 
Aperfeiçoame
nto de Praças  

 3ª Seção do 
Estado Maior 
Geral (PM-3) 

5º Batalhão de Polícia 
Comunitária (5º 
BPCom): 

2ª Companhia do 3º 
Batalhão: Carira  

CPRp - Companhia 
de Polícia de 
Radiopatrulha 

CIOSP: 
Centro 
Integrado de 
Operações em 
Segurança 
Pública  

 4ª Seção do 
Estado Maior 
Geral (PM-4) 

1ª Companhia do 5º 
Batalhão: Conj. 
Albano Franco 

3ª Companhia do 3º 
Batalhão: Ribeirópolis 

CPFaz - Companhia 
de Polícia Fazendária 

Corregedoria 
da PMSE 

Almoxarifado 
Geral 

2ª Companhia do 5º 
Batalhão: Conj. 
Marcos Freire I 

4º Batalhão de Polícia 
Militar (4º BPM) - 
Canindé de São 
Francisco 

COE - Comando de 
Operações Especiais  

CSM - Centro 
de 
Suprimento e 
Manutenção 

Setor de Material 
Bélico 

3ª Companhia do 5º 
Batalhão: Conj. 
Parque dos Faróis 

  1ª Companhia do 4º 
Batalhão - Canindé de 
São Francisco  

EPMon - Esquadrão 
de Polícia Montada 

Ouvidoria da 
PMSE 

5ª Seção do 
Estado 
Maior (PM-5) 

 8º Batalhão de Polícia 
Comunitária (8º 
BPCom): 

2ª Companhia do 4º 
Batalhão - Porto da 
Folha 
 

GETAM - 
Grupamento Especial 
Tático de Motos 

 Presmil: 
Presídio 
Militar do 
Estado de 
Sergipe 

 6ª Seção do 
Estado 
Maior (PM-6) 

1ª Companhia do 8º 
Batalhão: Bairro São 
José  

3ª Companhia do 4º 
Batalhão - Nossa 
Senhora da Glória 

GTA – Grupamento 
Tático Aéreo 

 

 Tesouraria geral   2ª Companhia do 8º 
Batalhão: Bairro Porto 
Dantas 

6º Batalhão de Polícia 
Militar (6º BPM) - 
Estância 

GATI - Grupamento 
de Ações Táticas do 
Interior 

 

Conferência  3ª Companhia do 8º 
Batalhão: Bairro 
Capucho 

1ª Companhia do 6º 
Batalhão - Boquim 

PPAmb - Pelotão de 
Polícia Ambiental 

 

  4ª Companhia do 8º 
Batalhão: Barra dos 
Coqueiros 

   2ª Companhia do 6º 
Batalhão - Umbaúba 
 

PEPAC - Pelotão 
Especial de 
Policiamento em 
Área de Caatinga  

 

    3ª Companhia do 6º 
Batalhão - Itabaianinha 

  

   7º Batalhão de Polícia 
Militar (7º BPM) - 
Lagarto 

  

     1ª Companhia do 7º 
Batalhão: Lagarto 

  

  2ª Companhia do 7º 
Batalhão: Tobias 
Barreto 

  

  3ª Companhia do 7º 
Batalhão: Simão Dias 

  

  4ª Companhia do 7º 
Batalhão: Poço Verde 

  

Fonte: Polícia Militar do Estado de Sergipe (2012). 
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Quando se faz uma análise do quadro 01, a primeira impressão é de que a Polícia 

Militar de Sergipe é um Órgão bastante departamentalizado, e que este fato pode gerar 

distorções nos processos de comunicação e até mesmo de comando. Essa primeira impressão 

é logo desfeita quando é lembrada a rígida hierarquização da Instituição.  Dessa forma, cada 

comandante de batalhão só pode se reportar ao comando de sua companhia e este ao comando 

do policiamento correspondente. Somente um comandante de policiamento pode se reportar 

ao Comando Central. 

As funções administrativas estão sediadas no quartel geral da Polícia Militar de 

Sergipe sob a supervisão do subcomando geral que se reporta ao Comandante Geral. 

Um organograma com o comando da PM ilustrará melhor essa hierarquização da 

Polícia Militar, conforme figura 01. 

 

Figura 01- Organograma do Comando da Polícia Militar de Sergipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Polícia Militar de Sergipe (2012) 

 

Conforme pode ser visualizado na figura 01, a hierarquização do comando facilita a 

comunicação entre os diversos comandos. A punição é severa para quem desrespeitar a 

hierarquia. De todas as companhias da Polícia Militar de Sergipe, somente o Comando de 

Operações Especiais – COE não se dirige a nenhum comando de  policiamento, mas  
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diretamente ao   próprio Comando Geral da Corporação, o que o torna um comando de elite, 

pois, embora comandado por um tenente este se dirige diretamente a um coronel, fato atípico 

na rígida hierarquia militar. 

A Polícia Militar de Sergipe, no período compreendido entre o ano de 1909 até o ano 

de 2009, já teve 60 comandantes como representante geral da Polícia Militar de Sergipe, e 

hoje tem o Coronel QCOPM Maurício da Cunha Iunes como Comandante Geral.   

As alterações de comando têm ocorrido com frequência durante os últimos anos, fato 

decorrente de questões políticas que, infelizmente, ainda interferem fortemente na 

organização da Polícia Militar de Sergipe. Um fato que chama bastante atenção é que, durante 

todos esses anos a função máxima da Polícia Militar de Sergipe não foi ocupada por nenhuma 

presença feminina, fato que evidencia o machismo da profissão que não admitiu nenhuma 

mulher para comandar a Polícia Militar de Sergipe 

A hierarquia dos policiais que compõem a Polícia Militar de Sergipe obedece a uma 

divisão de carreira, através de duas categorias: praças e oficiais, com suas respectivas 

subdivisões hierárquicas e insígnias que especificam suas patentes, conforme figura 02.  

 

Figura 02: Patentes e Insígnias que Identificam as Hierarquias na Polícia Militar de 
Sergipe 
  

Fonte: Polícia Militar do Estado de Sergipe (2012) 
 

 

Em ordem crescente de hierarquia, os praças atuam nos postos de soldado, cabo (duas 

faixas amarelas), 3º sargento (três faixas amarelas), 2º sargento (quatro faixas amarelas), 1º 

sargento (cinco faixas amarelas); e os oficiais, nos postos de: subtenente (um triângulo 
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inclinado), aluno de oficial (uma tarja amarela), aspirante a oficial (uma estrela amarela), 2º 

tenente (uma estrela prateada), 1º tenente (duas estrelas prateadas), capitão (três estrelas 

prateadas), major (duas estrelas prateadas e uma dourada), tenente-coronel ( uma estrela 

prateada e duas douradas) e coronel ( três estrelas douradas).  

 

 

3.5.1- Surgimento do COE - Comando de Operações Especiais da PM/SE 

 

O Comando de Operações Especiais foi criado em 12 de março de 1996, no BGO- 

Boletim Geral Ostensivo, assinado pelo Comandante Geral da PMSE no período referido, 

Coronel Pedro Paulo da Silva, e tendo como seu primeiro comandante o Capitão PM 

Maurício da Cunha Iunes, que atualmente está à frente do Comando Geral da Polícia Militar 

de Sergipe, o Comando de Operações especiais (COE) é uma subunidade da Polícia Militar, 

subordinada ao Comandante Geral.  

A principal missão do COE é a exclusividade no atendimento de ocorrências de alta 

complexidade, com ou sem reféns, em todo o Estado de Sergipe, além de possuir um 

referencial de dignidade em intervenções policiais especializadas, realiza a gestão unificada 

de eventos de defesa social de alto risco e atua na repressão qualificada da criminalidade 

organizada no Estado, promove e preserva a paz social por intervenção de ações táticas 

especiais. 

Os homens do Comando de Operações Especiais são qualificados e devidamente 

especializados em: Tiro de precisão, ocorrências com artefatos explosivos, agentes químicos, 

operações e resgate em altura (helicóptero), operações aquáticas, segurança de autoridades, 

operações em estabelecimento prisional com ou sem reféns, invasões táticas, contra guerrilha 

urbana e rural, controle de distúrbios civis, operações em ambiente de caatinga, ações 

antissequestro, gerenciamento de crises e negociação de reféns, retomada de pontos sensíveis, 

operações de bloqueio e interceptação de marginais de alta periculosidade, patrulhamento de 

alto risco, dentre outras. 

O brasão que representa o Comando de Operações Especiais traz a identificação do 

trabalho desenvolvido pelo grupo especializado através de pequenas imagens que simbolizam 

cada time, ou seja, cada tipo de ação desenvolvida pelos policiais, conforme figura 03. 
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Figura 03: Brasão do Comando de Operações Especiais da PM/SE. 

 
Fonte: Arquivo cedido pelo Comando de Operações Especiais da PM/SE. (2012) 

 

Os homens do Comando de Operações Especiais são qualificados e devidamente 

especializados em: Tiro de precisão, ocorrências com artefatos explosivos, agentes químicos, 

operações e resgate em altura (helicóptero), operações aquáticas, segurança de autoridades, 

operações em estabelecimento prisional com ou sem reféns, invasões táticas, contra guerrilha 

urbana e rural, controle de distúrbios civis, operações em ambiente de caatinga, ações 

antissequestro, gerenciamento de crises e negociação de reféns, retomada de pontos sensíveis, 

operações de bloqueio e interceptação de marginais de alta periculosidade, patrulhamento de 

alto risco, dentre outras. 

O COE apresenta uma estrutura organizacional bastante rígida em termos de divisão 

do trabalho; existem times que apresentam diferentes trabalhos que são realizados em ações 

específicas, sendo que cada policial pertence a um time (subdivisão do grupo) e é capacitado e 

devidamente treinado para desempenhar a função que cabe ao referido time. O comando 

maior do COE coordena todos os times, e cada time é liderado por um oficial que é o 

responsável pela guarnição e pelas escalas de serviços conforme se verifica no quadro 02 a 

seguir: 
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Quadro 02 - Estrutura organizacional do COE 
Comandante    

Times Liderança 

Sniper13 Comandante: 1º Ten. QOPM Carlos Augusto Costa de 
Souza14 
Líder: 1º Ten. QOPM Alcântara 

Esquadrão Antibombas Subcomandante e Líder: 1º Ten. QOPM Clarckson Hora 
Brito 

Time de Invasões Táticas  Líder do time de invasões táticas: 1º Ten. Carlos 

Time de Gerenciamento de 
Crises e Negociação de Reféns 

 Líder do time de gerenciamento de crises e negociação 
de reféns: 2º Ten. Almeida 

Fonte: Dados cedidos pela PM/SE. (2012). 
 

Além dessas diversas e arriscadas atividades, o Comando de Operações Especiais é 

referencial no Estado de Sergipe, contribuindo na formação e treinamento de integrantes de 

diversas instituições ligadas à Segurança Pública do Estado de Sergipe, tais como: Ministério 

Público Estadual, Defensoria Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Civil, Agentes Prisionais e Guarda Municipal, entre outros da própria instituição. (POLÍCIA 

MILITAR DE SERGIPE, 2012). 

 

3.6 - ANÁLISE DO PERFIL DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE 

 

A análise estatística do perfil dos profissionais da Polícia Militar de Sergipe, 

construída com base em dados fornecidos pelo Quartel do Comando Geral da PM/SE, desvela 

as dificuldades de acesso para as mulheres na Instituição Militar, desde seu surgimento 

considerado de território predominantemente masculino, além de informar a respeito da 

divisão sexual existente nas hierarquias presente no interior do trabalho da Polícia Militar de 

Sergipe. A seguir transcreve-se o art. 10, §1º da Lei 2.066/1976, do Estado de Sergipe 

(ANEXO A), que aprovou o Estatuto da Polícia Militar que regulamenta o acesso à 

Instituição:  

Art. 10. A investidura nos Postos ou Graduações iniciais de Oficial ou de 
Praça da Polícia Militar do Estado de Sergipe – PMSE dar-se-á unicamente 

                                                             
13 Do idioma Inglês significa atirador, mas é empregado no COE como atirador de elite. 
14 É também comandante do Comando de Operações Especiais.  
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por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com a natureza do posto ou graduação, observadas as demais exigências 
prescritas em lei ou em regulamento.  
§ 1º. O ingresso na Polícia Militar será facultado a todos os brasileiros sem 
distinção de raça ou de crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou 
nomeação, observadas as condições prescritas em lei e nos regulamentos da 
Corporação. (Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Lei Complementar nº 
109 de 16 de agosto de 2005, publicada no Diário Oficial do Estado nº 
24.838 de 17/08/1996). (SERGIPE, 1976) 
 

Assim, verifica-se, através do Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe, que existem 

várias normas limitantes ao acesso de algumas pessoas à corporação militar. 

Os anos de 2005/200615 foram um marco para a inserção da mulher na organização da 

Polícia Militar, reflexo das fortes transformações sociais, demográficas e culturais, que 

provocaram mudanças na estrutura da sociedade, além de facilitar o acesso à escolaridade, 

que, de fato, contribuiu para agregar novos valores aos papéis desempenhados pela mulher na 

sociedade, tendo um forte impacto na sua participação no mercado de trabalho.  

A maioria desses trabalhadores desempenha funções de patrulhamento ostensivo 24 

horas, formando equipes que são comandadas por um oficial para organizar a tropa e o 

trabalho ostensivo do referido dia. 

 

Gráfico 1- Divisão Sexual da Polícia Militar de Sergipe 

 
Fonte: Arquivos da Polícia Militar de Sergipe 2012. 

 

                                                             
15 Em 2005 ocorreu a realização do Concurso Público para Policial Militar e até 2006 foram convocados duas 
turmas. 
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Ratificada a disposição histórica da profissão, a categoria da Polícia Militar de Sergipe 

ainda é predominantemente masculina, contando com apenas 6% de mulheres, e 94% de 

homens, fato que marca o predomínio da masculinidade na profissão marcada fortemente pelo 

conservadorismo e pelas diferenças de gênero que se fazem presentes no dia a dia da 

instituição. 

A abordagem sobre a construção da identidade de homens e mulheres – 
como princípio das desigualdades entre os sexos – traz à tona os estudos 
sobre as categorias sociais de gênero as quais entendem que as mulheres e os 
homens já são tratados de forma diferente a partir de seu nascimento, em 
função do sexo biológico e do meio cultural e social em que são gerados. 
(CRUZ, 2009b, p. 90). 

Faz-se necessário questionar e pesquisar as desigualdades e a subordinação das 

mulheres, nas práticas institucionais, culturais, etc.; sendo assim, a divisão sexual do trabalho 

é um lócus das relações de gênero. 

 

Gráfico 2- Divisão Sexual por Comando da PM/SE 

 
Fonte: Arquivos da Polícia Militar de Sergipe 2012. 

 

No que diz respeito à divisão sexual, segundo o comando da Polícia Militar de 

Sergipe, verifica-se que existem as mesmas diferenças em relação ao número de homens e 

mulheres existentes em cada um deles.   Observou-se uma menor desigualdade no Comando 

Geral, fato que está relacionado à presença da mulher no trabalho adminstrativo, pois no 

Comando Geral predominam os trabalhos burocráticos de organização e gestão da Polícia 

Militar de Sergipe.  
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A entrada maciça das mulheres na força de trabalho remunerado deve-se, de 
um lado, à informatização, integração em rede e globalização da economia e, 
de outro, à segmentação do mercado de trabalho por gênero, que se aproveita 
de condições sociais específicas da mulher para aumentar a produtividade, o 
controle gerencial. (HARVEY, 1994, p. 195-197) 
 

A segmentação, de fato, existe e ainda é muito forte em alguns espaços de trabalho, 

apesar dos avanços e conquistas obtidas pelas muheres no mercado de trabalho ao longo dos 

últimos anos, principalmente no caso da Polícia Militar. Cappelle ( 2006) coloca que o perfil 

da Polícia Militar,  masculina e heróica, é eternizado na Instituição pela prática dominante de 

modos tradicionais de exercer o policiamento, ao invés de usar modos mais modernos, em que 

as mulheres pudessem ter maior destaque, a exemplo do policiamento comunitário.  

A partir do gráfico 3, aparecem dados referentes apenas ao Comando Geral e do 

Comando de Policiamento da Capital, devido à dificuldade de coleta dessas informações nos 

Comandos de Policiamento do Interior e nos Especializados, já que os mesmos não têm todas 

as informações sistematizados acerca dos profissionais neles locados. 

 

Gráfico 3- Divisão Sexual por Patente da PM/SE (Comando Geral e Comando de 

Policiamento da Capital) 

 
Fonte: Arquivos  da Polícia Militar de Sergipe (2012). 

 

O gráfico 3 expressa o sexo dos policiais militares e como a relação entre mulheres e 

homens, no que se refere à qualificação e à divisão sexual do trabalho, tem-se apresentado 
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diferenciada. A maior parte das patentes de hierarquia superior ainda continua representada 

por homens, o que confirma a autoridade masculina sobre o sexo feminino dentro da 

Instituição. O maior número de mulheres tem a patente de soldado, que é a menor patente da 

Polícia, fato que contribui para torná-las mais submissas e dependentes dos homens. 

A submissão feminina tem sua origem na formação da sociedade, a qual estabelece 

obstáculos que dificultam a participação da mulher, sempre as colocando  como inferiores e 

diferentes, naturalmente, especialmente quando se trata da presença das mulheres na Polícia 

Militar. 

Para Torres (2006), não se deve imaginar a divisão sexual do trabalho como coisa 

natural, deve-se entendê-la como produto da organização da sociedade, onde a cultura, a 

religião e o mercado estão diretamente envolvidos na construção desses modelos de 

comportamentos distintos entre homens e mulheres, quer seja no trabalho reprodutivo ou 

produtivo. Esse fato mostra a divisão sexual não como coisa restrita, mas que abrange uma 

ampla complexidade dentro da sociedade e que produz desafios a serem enfrentados, 

principalmente pelas mulheres em todas as situações, dando maior ênfase para as questões de 

trabalho. 

 

Gráfico 4- Faixa Etária da PM/SE (Comando Geral e Comando de Policiamento da 

Capital) 

 
Fonte: Arquivos da Polícia Militar de Sergipe (2012). 
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No que se refere à faixa etária dos/as policiais que compõem o Comando Geral e 

Comando de Policiamento da Capital, observa-se no gráfico 4 que o maior número deles/as  

está situado entre  a faixa etária de 31 e 40 anos de idade em ambos os sexos, seguida da faixa 

etária entre 20 e 30 anos, mostrando que a população da Polícia Militar é formada por jovens. 

Este fato se explica devido ao processo de aposentadoria de policiais mais antigos na 

Corporação, os quais  passaram a fazer parte da reserva; outro fator que contribuiu para esse 

fenômeno foi o último concurso público realizado no ano de 2005, favorecendo a inserção de 

jovens, uma vez que no edital existe um critério de idade máxima para admissão de 30 anos 

de idade. 

 

Gráfico 5 – Estado Civil da PM/SE (Comando Geral e Comando de Policiamento da 

Capital) 

 
Fonte: Arquivos da Polícia Militar de Sergipe (2012). 

 

No gráfico 5, há um desequilíbrio no estado civil do efetivo que compõe o Comando 

Geral e Comando de Policiamento da Capital, em que maioria das mulheres é solteira, 

enquanto que o maior quantitativo de homens é casado. 

Com o desenvolvimento da sociedade contemporânea, avanço do capitalismo e suas 

necessidades econômicas emergentes, ocorreu o aumento da inserção da mulher no mercado 

de trabalho com a finalidade de atender às demandas capitalistas, como também em razão de 
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sua ambição no sentido de obter uma maior escolaridade e participar ativamente das relações 

públicas que compõem a sociedade como um todo. 

A participação feminina no mercado de trabalho, em praticamente todas as 
atividades econômicas e profissões, é uma conquista recente, do século XX, 
ao qual alguém deu a alcunha de ‘o século das mulheres’ [...] apesar dos 
avanços da escolaridade das mulheres e do crescimento de sua participação 
no mundo do trabalho, permanece o padrão da divisão sexual do trabalho. 
(LOMBARDI, 2010, p. 33-40). 
 

As mulheres a partir do século XX passam a ter uma ambição diferente das mulheres 

dos séculos passados, em que maioria tem como projeto principal de sua vida a realização 

profissional em detrimento da realização familiar, fato que é percebido no interior da 

instituição militar, verificável no estado civil de suas profissionais.  

 

 

Gráfico 6 – Escolaridade da PM/SE (Comando Geral e Comando de Policiamento da 

Capital) 

 
Fonte: Arquivos da Polícia Militar de Sergipe  (2012). 

 

Com relação à escolaridade, a mulher vem avançando muito, sendo que um grande 

número delas possui nível superior, fator gerado a partir do maior avanço da mulher no 

âmbito de escolaridade.  

A expansão da escolaridade, a que as brasileiras tem cada vez mais acesso, é 
um dos fatores de maior impacto sobre o ingresso das mulheres no mercado 
de trabalho. A escolaridade das trabalhadoras é muito superior à dos 
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trabalhadores, diferencial de gênero que se verifica também na população em 
geral. (BRUCHINI  Et Al, 2008, p.20) 
 

Em sua maioria, os homens também possuem nível superior completo. Isto ocorre 

porque a maior parte deles possui patentes de oficiais, pois o curso de formação de   oficiais 

militares, feito em academias militares, corresponde ao nível superior.  

Conclui-se que a mulher vem dando passos largos com relação à formação intelectual, 

elas são mais novas e estão adentrando com mais força no mercado de trabalho e nas 

academias, como reflexo das conquistas femininas alcançadas na sociedade de modo geral. 

 

3.7 - ANÁLISE DO PERFIL DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS – COE 

 

Conforme informações obtidas através dos dados colhidos nos arquivos do Comando 

de Operações Especiais da Polícia Militar de Sergipe, referentes aos policiais que compõem 

esse grupo específico da Polícia Militar de Sergipe, foi construído um perfil desses 

trabalhadores, o qual propiciou a formação de um acervo com ricas informações para o objeto 

de pesquisa em análise. 

Devido a ser um dos grupos especializados, o COE possui um efetivo relativamente 

pequeno e considerado privilegiado por fazer parte dele. Os profissionais são bem treinados e 

qualificados para desenvolver as atividades referentes à missão de cada grupo, atendendo as 

operações de mais alto risco e perigo, sob a exigência de muito preparo tanto físico como 

técnico. 

 

Gráfico 7- Divisão Sexual do COE (Comando Geral e Comando de Policiamento da 

Capital) 
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Fonte: Arquivos do COE-Comando de Operações Especiais (2012). 
 

 

As informações do gráfico 7 comprovam,  mais uma vez, a grande disparidade entre os 

sexos feminino e masculino no grupo específico do COE. 

De acordo com Soares & Musumeci (2005), a presença da mulher na Polícia Militar, 

na maioria das vezes, ainda reproduz os padrões de dominação que vigoram na sociedade, 

restringindo assim sua inserção e ascensão na hierarquia da Instituição. 

De certa forma, os atributos de gênero constituem barreiras para a inserção nesse 

segmento da Polícia Militar, uma vez que exige muito preparo e condicionamento físico, além 

da disposição para o trabalho de 24 horas em atividades de grande complexidade e altamente 

arriscadas. 

O Comando de Operações Especiais trabalha com operações de alto risco e controle, 

para tal, se divide em quatro times para obter um melhor desempenho e profissionalismo em 

suas atividades, são eles: Time de Sniper, Esquadrão Anti-bombas, Esquadrão de Invasores e 

Gerenciamento de Crises e Negociação de Reféns. 

O Time de Sniper é um grupo da divisão do Comando de Operações Especiais, 

devidamente treinado e qualificado para tiro certeiro, são os policiais chamados de “atiradores 

de elite”; a partir do treinamento, os mesmos adquirem habilidades para atirar certeiramente a 

uma distância relativamente grande. 

Esquadrão Anti-bombas são os policiais do grupo que atendem às ocorrências de 

denúncias de bombas, explosivos que podem causar drásticos problemas, também são 

tecnicamente preparados para retiradas de bombas de locais específicos e arriscados. 

Esquadrão de Invasores é o grupo específico para invadir territórios comprometidos e 

tomados por rebeliões, como presídios, prédios, etc.. 

Gerenciamento de Crises e Negociação de reféns é o grupo menor do COE, treinados 

para lidar com situações de risco, com a necessidade de negociação com infratores que estão 

pondo em risco a vida de reféns.  

O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar de Sergipe segue a tradição 

marcada por um regime rigoroso, em que: 

A engenharia social que realiza esse feito baseia-se, sobretudo em um dia a 
dia ritualizado, interinamente marcado pela repetição de ordenamento da 
realidade. Tal fato é marcado pela repetição de um ordenamento da 
realidade. Tal fato é marcado por uma diagramação constante de horários e 
modos de conduta; do reconhecimento automático de dispositivos de ação 
como ordens, posturas corporais e etiqueta; assim como o reconhecimento de 
símbolos e notações, como os emblemas e sinais que se estampam nos 
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uniformes. E, finalmente, de uma terminologia marcada pelo emprego de 
uma linguagem cifrada por meio de siglas e termos nativos. (LEIRNER, 
2009, p. 44) 

 

Um fato que se observa no gráfico 8 é que no time antibombas não existe a presença 

feminina, fato ligado a sua alta complexidade e risco, uma vez que esse tipo de atividade 

exige um preparo físico muito grande, o que dificulta a participação da mulher nesse espaço. 

Apesar disso, verifica-se que a mulher vem conquistando seu espaço no interior da Instituição, 

quebrando gradativamente algumas barreiras de acesso, mas com dificuldade de participação 

em algumas atividades mais arriscadas por ser considerada mais frágil e ter certas limitações. 

 

Gráfico 8- Divisão sexual por Time  

 
Fonte: Arquivos do COE-Comando de Operações Especiais (2012). 

 

O gráfico 9 informa a faixa etária dos policiais do Comando de Operações Especiais, 

observando-se um equilíbrio entre a maioria desses/as trabalhadores/as, os/as quais se 

encontram na faixa entre 31 e 40 anos e uma menor parte entre 41 e 50 anos. É possível 

inferir que, para desenvolver as atividades de alto risco como as realizadas pelo COE, exige-

se desses profissionais um vigor relacionado à organização, amadurecimento na profissão, e 

muito preparo físico e técnico; assim, para os profissionais acima de 50 anos é mais 

complicado de exercer tais atividades, devido à fragilidade por conta da idade. 
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Os policiais que formam a corporação do COE estão no auge da carreira militar, uma 

vez que todos já passaram por várias outras companhias e exerceram os mais variados 

serviços na corporação militar. 

 

Gráfico 9- Faixa Etária 

 
Fonte: Arquivos do COE-Comando de Operações Especiais (2012). 

 

O COE caracteriza-se como um grupo altamente especializado, por este motivo, a 

faixa etária se encontra totalmente concentrada entre os 30 e 50 anos, não abrangendo jovens. 

Tal  fato possivelmente decorre da necessidade de uma maior experiência da instituição e um 

relativo longo processo de qualificação, nem pessoas de uma maior idade pelo motivo de que 

já não possui mais a resistência necessária para realização das atividades. 
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Gráfico 10- Estado Civil 

 
Fonte: Arquivos do COE-Comando de Operações Especiais (2012). 

 

Em relação ao Estado Civil, percebe-se que maioria de ambos os sexos são casados, 

fato talvez relacionado à situação da estabilidade, pois todos estes profissionais já passaram 

por todo um processo de formação profissional e hoje se encontram em um dos mais 

almejados grupos específicos da Polícia Militar.  

É fundamental fazer um balanço dos avanços e conquistas das mulheres em torno de 

uma sociedade que tem como laços fortes e enraizados, a discriminação feminina, na medida 

em que faz perceber o que ainda necessita ser transformado na base das relações sociais que 

são processadas na sociedade. 
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Gráfico 11 – Escolaridade 

 
Fonte: Arquivos do COE-Comando de Operações Especiais (2012). 

 

Observa-se que todo o quadro de policiais do COE possui nível superior, situação 

diretamente relacionada ao fato de que todos passaram pelo CFO - Curso de Formação de 

Oficiais no qual adquirem o direito ao diploma de nível superior. Alguns desses profissionais 

continuam buscando qualificação fora da organização militar, participando de Cursos de Pós-

graduação em nível strictu sensu. 
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4 – REPRESENTAÇÕES DAS/OS POLICIAIS DO COE - COMANDO DE 

OPERAÇÕES ESPECIAIS DA PM/SE 

 

No processo de investigação para conhecer as representações dos/as trabalhadores/as 

do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar de Sergipe acerca de como se 

constroem as relações de gênero no trabalho, perante uma sociedade marcada pela 

flexibilidade das relações sociais, inclusive na divisão social e sexual do trabalho, foram 

realizadas dez entrevistas, todas de forma individual, com policiais de diversas patentes, tendo 

como foco principal as mulheres policiais. Esta forma de seleção da amostra se deu pelo fato 

de que, ao estudar gênero, faz-se necessário buscar um maior aprofundamento das opiniões 

das mulheres, tentando perceber como elas constroem suas representações dentro de uma 

corporação militar, e se são alvos de discriminação e preconceito por seus colegas do sexo 

masculino, já que essa é uma profissão historicamente masculina. 

Na busca por um maior aprofundamento do estudo em lide e com vistas a obter um 

maior conhecimento a respeito da profissão e das relações de gênero existentes na Instituição, 

foi construído um roteiro de entrevista, Apêndice B, com questões que procuram proporcionar 

uma maior compreensão da profissão em suas particularidades, principalmente a respeito das 

desigualdades de gênero que ocorrem no interior da corporação, pois, quando o objeto de 

estudo é  um grupo especializado, as evidências são ainda maiores. 

  

4.1 – PERFIL DA AMOSTRA POR MULHERES E HOMENS 

 

De acordo com os elementos obtidos através das entrevistas realizadas com os/as 

policiais militares integrantes do Comando de Operações Especiais, constataram-se 

informações bastante comparáveis em relação aos dados pessoais de cada sujeito. 

A respeito do sexo dos/as entrevistados/as, há uma divisão igualitária, sendo cinco 

mulheres e cinco homens, reforçando o que já foi expresso neste capítulo, para um estudo de 

gênero é imprescindível que haja um maior foco nas falas das mulheres. Devido ao efetivo ter 

apenas cinco mulheres, optou-se por entrevistar cinco homens. Em relação à faixa etária 

apresentada pelos entrevistados, observa-se que há uma diferenciação mínima entre os sexos, 

pois apenas um homem tem 49 anos e os/as outros/as estão na faixa etária entre 30 a 40 anos 

de idade. Este fato comprova a importância de profissionais com faixas etárias consideráveis 

no auge da força de trabalho e do bom desempenho, tendo uma relativa experiência na 

profissão. 
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No quesito estado civil, verifica-se que há um razoável equilíbrio principalmente no 

sexo feminino, em que duas mulheres são solteiras e três são casadas, já os homens apenas um 

é solteiro e quatro são casados, talvez devido a já apresentarem uma estabilidade financeira e 

por terem chegado a ocupar funções privilegiadas na Polícia Militar de Sergipe. Um fato 

interessante é que todas as três mulheres casadas, os maridos são policiais militares. 

Com relação à escolaridade dos/as entrevistados/as, todos/as têm nível superior, sendo 

que duas das mulheres e três dos homens possuem especialização em nível lato sensu. Isso 

evidencia o avanço na formação dos/as policiais militares, uma vez que há alguns anos, quase 

não se tinha profissional com nível superior, devido às demandas que surgem e exigem do 

profissional uma maior preparação no sentido de formar, acessar e permanecer  no mercado 

de trabalho. Tal situação leva a analisar também as informações em relação à renda familiar 

dos/as entrevistados/as, que, de forma igual, um homem e uma mulher afirmaram ter renda 

entre cinco e sete salários mínimos, e quatro mulheres e quatro homens afirmaram ter   entre 

oito a dez salários mínimos como renda familiar. Assim, tal convergência se dá pelo motivo 

de que todos possuem nível superior e estão exercendo funções equivalentes no Comando de 

Operações Especiais. 

 

4.2- QUESTIONAMENTOS 

 

Procurou-se aprofundar mais e conseguir maiores informações em torno da profissão e 

das relações de gênero no trabalho da Corporação, assim, foram realizados alguns 

questionamentos que proporcionaram um melhor conhecimento da profissão em suas 

particularidades e especialidades. 

 

Quais os motivos da escolha da profissão de militar? 

Diante desta pergunta, verificou-se uma grande concordância nas respostas de ambos 

os sexos, já que maioria coloca que, inicialmente, escolheu a profissão de militar por interesse 

financeiro, sendo que alguns desses, com o passar dos anos, desenvolveram uma afetividade 

pela profissão, fato que os levou a chegar até o Comando de Operações Especiais da Polícia 

Militar. 

[...] Necessidade financeira. Estava precisando urgente passar em qualquer 
concurso público para poder adquirir minha independência financeira, foi ai 
que fiz o CFO após terminar o ensino médio e passei. [...] Hoje estou aqui. 
Entrei na Polícia por necessidade, na época eu era muito jovem e nem 
imaginava o que realmente era ser policial, fiz a prova, entrei. [...] Agora 
após tantos anos de carreira militar, me sinto completa e realizada com a 
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minha profissão, aos poucos a corporação foi ganhando meu coração, posso 
dizer que sou feliz em servir ao Comando de Operações Especiais de 
Sergipe. (ENTREVISTADA E) 
 

Os depoimentos revelam uma satisfação com a profissão, ainda que a inserção na 

carreira militar não tenha sido por vocação, mas por motivo mais forte de necessidade, pois, 

na sociedade capitalista, independente do tipo de trabalho que será exercido, o que predomina 

é mesmo a necessidade de introdução no mercado profissional, já que o desemprego é um dos 

maiores problemas enfrentados pela sociedade atual.  

Para as mulheres a inclusão foi sentida de forma mais intensa, haja vista o impacto que 

o treinamento na Policia Militar exerceu em suas trajetórias, principalmente no estágio inicial, 

quando são repassados valores e regras do militarismo, entretanto, é nesse momento que o 

sentido do policiamento de rua é enfatizado e assimilado.  

A evolução das condições de emprego no Brasil caracterizou-se por um aumento 

considerável do desemprego, aberto a partir da década de 1990, embora venha diminuindo nos 

últimos anos. (SALAS; LEITE, 2008, p. 101) 

 

Quais os aspectos positivos e negativos após o acesso na Polícia Militar? 

A análise do trabalho policial possibilita a tecitura dos fios da trajetória institucional e 

da ‘vivência da polícia’ em que a dimensão pessoal é entretecida pelos sentimentos.  

Questionados/as sobre dimensões de positividade e negatividade em relação ao trabalho 

policial, foram destacados os seguintes aspectos:  

A inserção do sexo feminino na Polícia Militar provocou um grande impacto 
na corporação, porque a maioria não estavam acostumados com a presença 
das mulheres, e, ao chegarmos, acabamos mudando um pouco a ‘cara’ da 
corporação, então acredito que isso foi bastante positivo, porque as 
mudanças só favoreceram a corporação. (ENTREVISTADA A) 

Existem vários de ambos, mas, o principal aspecto positivo foi o meu 
fortalecimento. Acho que cresci muito após a entrada na Polícia Militar, 
passei a ter uma visão mais racional e real da vida, então esse crescimento 
tanto pessoal como profissional foi muito positivo. Negativo também 
existem muitos, principalmente a discriminação com nós mulheres, que 
ocorre no interior da Corporação; às vezes acontece de forma disfarçada, 
mas acontece, e a mulher, às vezes, prefere fingir que nada está acontecendo 
para não enfrentar problemas maiores com os colegas de trabalho, e isso é 
extremamente negativo, porque a mulher acaba se subordinando e aceitando 
situações inaceitáveis. (ENTREVISTADA B) 

As respostas masculinas divergem das femininas, pois colocam como negatividade a 

exposição da profissão e os baixos salários. A simples presença da mulher no trabalho da 
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Polícia Militar contribui para vários questionamentos. Ela traz novos valores, ideias e 

concepções que podem contribuir para a revisão de práticas tradicionais na corporação.  

Apesar de gostar da profissão, vejo como  negativo a minha exposição, pois 
logo que entrei na Polícia passei a sentir que perdi a minha vida pessoal, por 
exemplo, eu sou do tipo que ando 24 horas armado independente de estar ou 
não de serviço, parece que sou militar o tempo todo, e além de viver assim, 
não somos reconhecidos pelo papel que desempenhamos, nossos salários não 
pagam o risco que corremos diariamente. Nós sabemos quando saímos de 
casa para ir trabalhar, mas não sabemos se voltaremos com vida, e isso às 
vezes é angustiante porque penso em minha família, meus filhos, que ao 
verem na televisão os noticiário informando da morte de militares, minhas 
filhas ficam aflitas, achando que pode acontecer comigo também, e isso é 
muito preocupante, acaba mexendo um pouco com a estrutura familiar 
(ENTREVISTADO G) 

Os homens passaram a aceitar as mudanças ocorridas após a inserção da mulher na 

Corporação, não apenas no âmbito dos ‘praças’, mas também nas patentes dos oficiais, assim, 

as mulheres vêm tendo acesso à Corporação, ainda que de forma limitada, em busca de 

oportunidade de conquistar espaço na sociedade. Assim, Cruz (2005) afirma que é através da 

inserção nos espaços públicos que a mulher se encontra e transforma isso em aprendizado, e 

assim poderá ser levada em consideração. 

 

Está satisfeita/satisfeito com as oportunidade ofertadas pela instituição militar? 

A satisfação profissional é uma variável muito importante para um bom desempenho 

profissional, como também é capaz de identificar as problemáticas enfrentadas pelos sujeitos 

envolvidos no específico espaço de trabalho. Os depoimentos femininos convergem para uma 

relativa insatisfação, talvez este fato esteja ligado à forma como estas foram introduzidas na 

Corporação, assim como o modo como é visto seu trabalho na mesma.   

Satisfação é uma meta difícil de ser atingida, a meu ver. Vejo a Polícia hoje 
com bons olhos, aos poucos fui conquistando espaço e a Corporação me 
conquistando, acredito que hoje ela me completa, em parte sim, pois meu 
sustento e de minha família é proveniente daqui, já que eu e meu esposo 
somos militares, mas, dizer que estou satisfeita é muito complicado, porque 
ainda tem muita lacuna a ser preenchida para essa satisfação de fato 
acontecer. [...] Acho que isso ocorre não só na Polícia, mais em outras 
instituições também. (ENTREVISTADA C) 
 

Os depoimentos masculinos divergem das falas femininas, pois os homens apresentam 

maior grau de satisfação profissional. 

Sim, sim, estou satisfeito com certeza. Eu já passei por várias companhias 
até chegar aqui, acho que estou muito bem representado aqui no COE, 
muitos gostariam de estar aqui, e poucos têm essa oportunidade, mas, 
depende do desempenho de cada um, chega aqui quem faz por onde merecer, 
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quem veste a farda da PM com força, garra e determinação. O COE é um 
grupamento especial e é um dos um dos mais almejados espaços da Polícia 
Militar, aqui nós passamos por vários cursos e treinamentos, além da 
melhoria salarial, porque aqui existe uma gratificação especial por risco. 
(ENTREVISTADO G) 
 
Satisfeito, sim, aqui eu consegui melhorar de vida e adquirir qualificação 
fundamental para o desempenho de minha profissão, muita gente da Polícia 
gostaria de fazer parte do COE, eu tenho orgulho e satisfação de fazer parte 
deste grupo, a quem eu dedico minha vida, meu desempenho e meu 
profissionalismo, ao combate do crime e ao enfrentamento dos mais 
elevados riscos do trabalho policial militar. (ENTREVISTADO I) 
 

Nos depoimentos das mulheres, observa-se a colocação de insatisfação ou satisfação 

incompleta com as oportunidades oferecidas, para as mesmas. Apesar das conquistas 

femininas, a corporação ainda deixa muito a desejar, às vezes limitando as perspectivas 

profissionais, e negando as possibilidades de avanço com a inserção feminina. Conforme 

Soares e Musumecci observam: 

O ingresso das mulheres, vale insistir, não foi acompanhado de nenhuma 
mudança substancial nesse conceito de policiamento ou nas noções 
dominantes sobre o papel das polícias na provisão de segurança pública. E é 
justamente a permanência desse modelo um dos grandes obstáculos à 
incorporação mais efetiva das PMF em e ao aproveitamento das vantagens 
que sua presença poderia trazer para a modernização dos serviços de 
policiamento, entre outras razões, porque ela sanciona os valores machistas 
tradicionalmente inscritos na cultura profissional. (SOARES; 
MUSUMECCI, 2005, p. 83) 
 

Já nas falas masculinas, predomina a total satisfação com a profissão, pois os homens 

percebem condições dignas de trabalho no COE, que é considerado um dos grupos da polícia 

que lida com ações mais perigosas, e assim proporciona melhores condições de trabalho e 

também melhores salários. Tudo isso incute na mente de alguns membros do grupo a 

satisfação e a consciência de dever e obrigação para com a corporação diante das situações 

que surgem no dia a dia de trabalho dos “caveiras”.16 

 

Considera a organização da Polícia Militar um território masculino? 

A naturalização dos espaços de trabalho mostra-se arraigada nas representações dos/as 

policiais. Mesmo com reduzida presença, mulheres e homens tendem a exaltar a redução das 

diferenças ou a naturalizar as mesmas:   

Há um tempo atrás (sic), sim, inclusive eu fui inserida na terceira turma de 
policial feminina, nós sofríamos muito com a discriminação. Antes, existia a 
Companhia Feminina, lá só tinha mulher e todas realizavam trabalhos leves 

                                                             
16 Denominação dada aos policiais que fazem parte do Comando de Operações Especiais da PM. 
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tipo: escalas de escolas, shoppings, entrega de medalhas, etc.. Depois, com o 
tempo, essa Companhia foi desativada e as mulheres distribuídas em outras 
companhias. Eu passei por várias e estou no COE há dois anos, de lá para cá 
já vi e ouvi muito desaforo, mas venho ganhando meu espaço e, apesar de 
tudo, o estigma de profissão masculina vem sendo derruído. 
(ENTREVISTADA B) 
 
Bom! Eu não vejo dessa forma, não é bem isso, é claro que a Polícia já teve 
seus dias de glórias masculinos, mas hoje a gente percebe que isso vem 
sendo quebrado. Nós mulheres aqui do COE, acredito que somos um grande 
exemplo, nós desempenhamos os mais altos riscos da Polícia em Sergipe, 
mostrando que as mulheres têm ganhado espaço na corporação e têm 
mostrado um bom trabalho e até temos mudado um pouco a cara da 
instituição, por exemplo, a criação das polícias comunitárias é um exemplo 
de transformação no interior da polícia e teve como pioneira da ideia uma 
policial mulher. Então, tudo isso é muito bom para a instituição que ganha 
com a inserção da mulher e aos poucos vai acabando com essa coisa de ser 
só masculino. (ENTREVISTADA A) 
 

Os depoimentos das mulheres são muito convergentes, refletindo na maioria das 

vezes, a opinião de que a Polícia Militar está mudando com a inserção feminina. Para essas 

mulheres, a entrada das mesmas na Corporação vem fortalecer o procedimento de 

rompimento do pensamento de que a Polícia é território masculino. A inserção da mulher na 

Instituição Militar garante a conquista de novos espaços para mulher na sociedade, novas 

chances de enfrentamento da discriminação, preconceito e subordinação, de modo que, aos 

poucos, irão dissolvendo as características do patriarcado ainda existentes na sociedade. 

O patriarcado apresenta, entre outras características, a hierarquia e subordinação entre 

os sexos, que, apesar dos avanços e mudanças, ainda permanecem intrínsecas nas relações 

sociais da sociedade capitalista, se destacando com mais força em algumas instituições. “O 

patriarcado é definido como um sistema sexual de poder no qual os homens possuem poder e 

privilégio econômico e controle sobre o corpo das mulheres através de diversas 

manifestações.” (CRUZ, 2005, p.39) 

Não, não acredito nisso. De forma alguma, a Polícia hoje é um espaço que 
vem sendo cada vez mais democratizado, acessível, e as mulheres vem se 
inserindo em espaços cada vez mais complexos como aqui no COE e isso 
mostra que a polícia não discrimina ninguém pelo sexo, tanto faz ser homem 
ou mulher. (ENTREVISTADO F). 
 

As colocações dos homens são diferentes das colocações das mulheres, pois os 

mesmos afirmam que não existe mais essa questão de divisão de espaço masculino, afirmando 

a prevalência da igualdade entre ambos no interior da Corporação, da mesma forma que a 

maior parte dos homens não percebe o machismo arraigado na sociedade, principalmente nos 
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próprios homens, fazendo com que estes transmitam suas características intrínsecas de 

geração para geração. 

 

Que fatores você acha que impede as mulheres de quebrar os estereótipos de 

masculinidade da instituição? 

A corporação da Polícia Militar possui um histórico de presença masculina, devido à 

adesão às características que regem o Exército, evidenciando a força física, o vigor, a 

disciplina, dificultando a inserção e presença das mulheres nesses espaços. Portanto, poder-se-

ia dizer que, apesar dos avanços, as características masculinas ainda predominam nesses 

locais. Algumas entrevistadas colocam que tem existido uma mudança e que o estereótipo de 

masculinidade vem sendo quebrado com a inserção da mulher, mas ainda não foi totalmente 

extinto, por conta de algumas dificuldades enfrentadas pelas mulheres de realizar algumas 

atividades específicas na corporação. 

Talvez não exista esse estereótipo, mas, a meu ver, esse estigma já está 
sendo quebrado. Acredito que à medida que nós mulheres fomos entrando na 
Polícia, essa coisa de ser masculino passa a ser quebrado, mas é claro que a 
Polícia tem um histórico masculino, o que não implica na (sic) afirmação de 
que hoje a polícia carrega o estigma de masculinidade, acho que já carregou, 
mas não está mais carregando. Antes nem existia nenhuma mulher no COE, 
hoje já temos. (ENTREVISTADA D) 
 
Acho que as atividades as ações do trabalho  é o que mais dificulta. Quando 
as ações são mais arriscadas, mais perigosas, que exijam mais força, é 
complicado, porque nem todas as mulheres conseguem atender. Acho que é 
isso que ainda impede essa quebra de achar que a Polícia é território 
masculino. Essa predominância do pensamento de que é a força que domina 
totalmente.” (ENTREVISTADA A) 
 
 

Quando existe dificuldade por parte das mulheres de desenvolver certas ações, os 

homens se sentem obrigados a desenvolver o trabalho e a protegê-las do perigo a que estão 

expostas. Conforme Costa, “A preocupação com a colega é expressa com um sentimento de 

segurança, à medida que o policial se considera experiente e no sentido de protegê-la.” 

(COSTA, 2005, p.128) 

 
 
Acredito que não exista mais esse estereótipo na nossa polícia. É claro que a 
instituição sempre foi marcada pela presença do homem, principalmente em 
se tratando das ações mais complexas, como aqui no COE, mas, isso tem 
mudado muito, hoje a gente ver várias mulheres se destacando em todo tipo 
de atividade na polícia, elas estão conquistando os espaços delas e isso ta 
acabando com essa coisa de dizer que a polícia é lugar de homem. 
(ENTREVISTADO J) 
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Nos depoimentos masculinos verifica-se o reconhecimento por parte dos mesmos de 

que as mulheres estão ganhando espaço na corporação, em que a inserção do sexo feminino 

nos grupos que atendem as demandas mais complexas, vem mostrando a capacidade destas 

em lidar com todo tipo de situação, e isto faz com que os membros da corporação iniciem um 

processo de adaptação em relação a presença feminina na instituição que sempre foi marcada 

pela presença masculina. 

Assim, percebe-se que tanto nos depoimentos masculinos como femininos, os 

estereótipos de masculinidade vem sendo diluídos com a presença e a competência feminina, 

pois, as mulheres vêm mostrando um bom trabalho no interior da corporação fazendo com 

que a mesma conquiste novos espaços, recentemente ocupados apenas por homens.  

A participação feminina no mercado de trabalho, em praticamente todas as atividades 

econômicas e profissões, é uma conquista recente, do século XX, ao qual alguém deu a 

alcunha de ‘o século das mulheres’. (LOMBARDI, 2010, p. 33). De fato, na Polícia Militar, 

as mulheres vêm, aos poucos, tendo novas conquistas. 

 

Percebe desigualdade de gênero no interior da instituição? 

Na maioria das falas é visível as marcas de diferenciação entre os sexos no interior do 

grupo de policiais, em que as mulheres se põem como vencedoras pelo fato de ter conseguido 

adentrar em um espaço considerado masculino. “De contínuo é possível perceber que os 

estereótipos de fragilidade e delicadeza permanecem vivos na instituição, ao passo que se 

avança na questão da participação da mulher na atividade fim, exercendo funções de 

patrulhamento.” (BRAGA, 2012, p.121) 

Acredito que existe em alguns comandos mais do que em outros, mas aqui 
no COE, devido ao trabalho diferenciado, poderia   imaginar que seria o pior 
lugar com mais desigualdade, mas, por incrível que pareça, não é; aqui até 
que existe igualdade, ‘tô’ falando quando a gente é chamado para atender 
uma situação, desempenhamos a função por igual, porque se for olhar pelo 
número, ai a diferença é muito grande ‘né’? (rsrsrs). Mas, gosto disso, dessa 
coisa de ter pouca mulher e fazer a mesma coisa que eles homens que são 
muitos. (ENTREVISTADA E) 
 
Sim, sim, essa desigualdade sempre existiu na Polícia, não apenas na Militar, 
mas em todas as polícias, porque apesar de todas as conquistas, avanços, 
ainda existe aquele sentimento de que polícia é coisa de homem. [...] Hoje 
me sinto honrada por minhas conquistas e por ter chegado até aqui no COE, 
e somos considerados um dos grupo de elite da Polícia Militar de Sergipe. 
(ENTREVISTADA A) 
 

É preciso perceber que, como afirmam Soares & Musumeci (2005), a presença 

feminina traz um significado de altercação em um universo particularmente homogêneo, em 
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relação às regras e as relações interpessoais, carregando em si próprio um potencial 

transformador. 

Os depoimentos masculinos trazem um pensamento baseado nas diferenças biológicas. 

Não percebo nenhuma desigualdade, ou melhor, não há desigualdade. 
Ambos têm os mesmos direitos e os mesmos espaços, cabe a cada um trilhar 
seu caminho. [...] Tem muitas mulheres boas na Polícia, hoje em dia. [...] 
Existe uma diferença que é a física, mas que não implica desigualdade, é 
apenas diferença biológica que não influencia na capacidade de ninguém. Se 
as pessoas são bem preparadas e têm garra, é só ir em frente e o espaço 
chegará para todos.” (ENTREVISTADO G). 
 

Para os homens existe sempre a colocação de que não há desigualdade, desde que se 

tenha capacidade, mas, ao mesmo tempo, se reportam as diferenças físicas e biológicas entre 

os sexos, o que, de forma indireta, atinge as mulheres no desenvolvimento dos trabalhos na 

Corporação. 

 

Você acha que a educação contribui para desconstrução das questões de gênero 

na Polícia? Como? 

Diante dos depoimentos, tanto das mulheres como dos homens, verifica-se que a 

educação é vista pelos profissionais como atividade formadora, e que, na Polícia Militar, a 

educação adquirida é baseada na ordem e disciplina; no entanto, os cursos de formação 

disponíveis não oferecem um mínimo de conhecimento necessário sobre as questões de 

gênero na Corporação. Um dos maiores exemplos é perceptível na fala citada de um dos 

homens que faz parte da Instituição. 

 
A educação é sempre importante, é o processo de formação de todos nós, e 
chegamos até onde estamos por causa da educação, mas acho que essa coisa 
de gênero não existe mais na Polícia, então não tem nada para se 
desconstruir. [...] A educação é formadora, e prepara as pessoas para assumir 
determinadas funções profissionais. (ENTREVISTADO J) 
 
A educação é um fator importante sim, e primordial para nossa formação. 
Nos momentos de instrução somos educados para desempenhar tal função 
seguindo uma ordem e disciplina. Em relação às questões de gênero, aqui na 
Polícia não recebemos uma educação para poder saber diferenciar 
corretamente, acredito que falta isso. Poderíamos ter disciplinas, cursos de 
capacitação sobre gênero, acho que seria importante e favorável a nós 
mulheres, porque às vezes acontecem certas coisas por conta até mesmo do  
despreparo, falta de conhecimento.  (ENTREVISTADA D) 
 

O que acontece é a ínfima preocupação com o aprimoramento dos recursos disponíveis 

para a formação, causando um impacto negativo do aperfeiçoamento profissional dos 
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trabalhadores de forma geral, e que atinge, não apenas os integrantes da Corporação, mas toda 

a rede de relações sociais dos mesmos. 

As condições de funcionamento nos levam a concluir que o não investimento 
na formação, quer seja no recurso material ou humano não chega a 
impossibilitar, mas leva a um enfraquecimento da experiência educativa em 
sua função socializadora de conhecimentos, valores e técnicas policiais, 
gerando conseqüências negativas para o exército da atividade policial, uma 
vez que desprovido desta oportunidade de aprender, resta-lhe apenas a 
possibilidade de incorporar a cultura informal, em grande parte, herança de 
um modelo autoritário de exercer sua função. (COSTA, 2005, pp.111-112). 
 

Da transcrição do pensamento de Costa, percebe-se que, se não houver um bom 

investimento nos processos de formação, não acontecerá uma formação profissional de 

qualidade como de fato deveria ocorrer, deixando assim esses profissionais submetidos à 

incorporação de práticas informais e sem o devido preparo necessário. 

 

Já teve experiência de vantagem/desvantagem pelo fato de ser mulher/homem no 

exercício da profissão? 

Verificou-se que existe uma contradição nos depoimentos femininos e masculinos, em 

que as mulheres, em sua maioria, percebem as vantagens ligadas à dupla jornada de trabalho 

das mesmas, e as desvantagens percebidas por elas são em relação ao pequeno quantitativo 

feminino na Corporação. Essa relação de vantagem com a dupla jornada é percebida no 

momento em que as mulheres são dispensadas de determinadas ações pelo fato de serem 

mulheres, mães, donas de caso, o que mantém forte ligação com o conceito de ‘sexo frágil’, o 

que pode dificultar maiores conquistas femininas no referido espaço, de modo a proporcionar 

igualdade entre homens e mulheres nas atividades policiais, embora biologicamente 

diferentes. 

No caso aqui estudado, de acordo com Barros (2008), as mulheres continuam 

agarradas as tradições patriarcais, podendo levar para o campo de trabalho uma percepção 

estereotipada, onde as mulheres passam a ser vistas como impossibilitadas de exercer funções 

até então vistas como masculinas. 

Há sim, com certeza sempre tem, a vantagem é que às vezes algumas  
brechas são dadas para facilitar o lado das mulheres, isso é bom, porque 
sobra um tempinho a mais para resolver as coisas, mas, aqui no COE isso 
não existe, ‘tô’ falando pelo meu tempo de experiência em outras 
companhias. As desvantagens é que somos minoria, ainda temos pouca 
representação. (ENTREVISTADA C) 
 
Não vejo nenhuma vantagem nem desvantagem por ser homem, acredito que 
as oportunidades estão aí para todos, e cada um conquista o que está ao seu 
alcance, e não é o fato de ser homem ou mulher que vai causar vantagem ou 
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desvantagem. Eu mesmo procuro o melhor pra mim dentro da Corporação; e, 
por ser homem não vou ser beneficiado e nem prejudicado, não é mesmo?! 
(ENTREVISTADO H). 
 

Os homens colocam que não existem vantagens e nem desvantagens pelo fato de ser 

homem, pois acreditam que as oportunidades são para todos, e que as vantagens são 

adquiridas através do mérito de cada individuo independente do sexo. 

 

Se e como percebe as diferenças de sexo na prática das atividades policiais? 

O trabalho realizado diariamente nas ações da Polícia Militar requer uma análise 

aprofundada para um bom entendimento do seu funcionamento e de suas formas de 

desempenho. As mulheres policiais do COE colocam em seus depoimentos que não existem 

diferenças entre homens e mulheres para desempenhar tais funções, conforme depoimentos a 

seguir:  

As diferenças que eu vejo são apenas biológicas mesmo. A questão é o 
preparo técnico, se tem preparo técnico tem tudo e todos ficam iguais, 
independente do sexo. O que acontece é que alguns homens têm em mente 
que algumas mulheres não têm capacidade para desenvolver as ações, 
colocam empecilhos, a questão da força, mas isso é apenas conversinha de 
homem preconceituoso, porque no fundo eles sabem que nós mulheres 
conseguimos fazer o mesmo que eles fazem. (ENTREVISTADA E) 
 
Não existem diferenças, nós mulheres podemos fazer o mesmo serviço que 
os homens [...] Não existe essa história de que mulher é fraca, é frágil, é isso 
e aquilo. Aqui na Polícia não tem isso não, principalmente aqui nessa 
companhia. Aqui somos todos iguais, atendemos todos os serviços da mesma 
forma, ou as mulheres de forma mais eficiente. É isso, hoje não tem nada na 
polícia que uma mulher não consiga fazer, as técnicas colaboram para isso, e 
a dedicação feminina é sempre constante para um bom desempenho das 
ações de risco. A única diferença existente aqui é em relação aos nossos 
grupos, pois cada um faz parte de um grupo e se especializou naquela 
atividade, mas isso não traz diferença entre homem e mulher. Uma atiradora 
de elite atira tão bem quanto um homem, e por ai se vai, a mesma coisa 
acontece nos outros grupos. (ENTREVISTADA B) 
 

Em Krüger (2004), os estereótipos podem aparecer de duas formas diferentes, sendo 

uma positiva e a outra negativa, além de poderem ser definidos como crença compartilhada 

coletivamente acerca de características psicológicas, moral ou física, atribuído a um grupo 

humano. Conforme Butler (2003), as relações de poder são capazes de provocar tanto a 

submissão quanto a construção do sujeito. 

Não percebo diferença, não. Hoje a Polícia possui uma cara bastante 
diferente do seu surgimento. [...] A chegada das mulheres transformou a 
corporação, falo isso no sentido positivo, é como se elas viessem completar 
o que ‘tava’ faltando. Com relação às ações, todos estão preparados e 
dispostos para atender as mais complexas ocorrências, todos passaram por 
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capacitação de forma igual, então todos fazem os serviços por igual. 
(ENTREVISTADO J ). 

 

Alguns homens afirmam que não existe diferença entre o trabalho de homens e 

mulheres no COE, pois, para os mesmos o que existe é preparo através de capacitação e das 

competências desenvolvidas por cada indivíduo. Para Deluiz (1995), competência remete a 

uma realidade dinâmica, em que coexistem as requisições de eficácia e produtividade do 

trabalho juntamente com a necessidade de um trabalho qualificado, competente, que atenda 

prontamente as demandas. A noção de competência compreende capacidade, conhecimento, 

habilidade, atitude, que podem provir tanto do sexo masculino quanto do feminino. 

 

Que função desenvolve no Comando de Operações Especiais? 

De fato, as funções desempenhadas tanto por mulheres quanto por homens, apontam 

um grau elevado de complexidade nas atividades desempenhadas, em que estes policiais 

encontram-se na linha de frente de combate ao crime e as situações mais perigosas que 

envolvem situações ilícitas. Os policiais entrevistados descrevem as funções que 

desempenham, destacando a importância do papel do COE com seus grupos especializados e 

treinados cada um para atender a diferentes situações de riscos. 

Eu faço parte do time de sniper, mais conhecido como o grupo treinado para 
tiros certeiros, ou seja, sou “atiradora de elite”, desenvolvo essa função 
desde que cheguei ao COE, sempre tive facilidade e boa pontaria com tiro. 
Antes de vim para o COE eu sempre me destaquei por onde passei por ser 
boa de tiro, e isso chamava muita atenção da Corporação, porque eles 
sempre achavam que mulher demora mais a aprender a atirar e tem mais 
dificuldade, o que não era meu caso. Então sempre me destaquei, fui fazer 
um curso em Brasília, onde encontrei com vários policiais de todo o Brasil, 
policiais de alto escalão, e foi muito bom, aí voltei capacitada para assumir 
essa função, e estou aqui há  um ano e meio. (ENTREVISTADA D) 
 
No momento estou no grupo do Esquadrão de Invasores, mas quando entrei 
no COE, eu era do grupo de Gerenciamento de Crises. Prefiro o grupo de 
invasores, tem mais a ver com meu perfil, é preciso habilidade, força, muito 
treinamento para lidar com o extermínio dos ilícitos, além de muita técnica. 
Aqui no COE nós temos muitos cursos que nos capacitam para isso, temos o 
QTS – Quadro de Treinamento Semanal, que nem sempre ocorre como deve 
ser, mas às vezes a gente sente a necessidade de um melhor aprimoramento 
que não temos aqui e aí, às vezes, é necessário tirar do próprio bolso. [...] No 
gerenciamento de crises não me dei muito bem, precisava ser muito 
comunicativo, essa era a principal habilidade, e eu não tenho muito. 
(ENTREVISTADO H) 
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Em suma, percebe-se que, embora exista uma constante de cursos e treinamentos que 

acontecem semanalmente, ainda existe a necessidade de aprimoramento fora da Instituição e 

até do Estado.  

Os depoimentos das mulheres, mesmo desempenhando funções diferentes, convergem 

para um mesmo ponto em comum, o destaque que as mesmas têm para tal função, a exemplo 

da atiradora de elite, que se destacou por tal habilidade. Nos referidos casos, as mulheres 

sofreram um certo preconceito até serem reconhecidas por tal competência, mas, logo após 

foram reconhecidas e aproveitadas para tais funções. 

Os depoimentos masculinos são muito parecidos, a maioria deles está em um grupo, 

mas já passou por outro grupo no COE, e sempre colocando que têm facilidade com as 

funções que exibem alto risco, muita complexidade e força. Verifica-se a questão da exaltação 

da masculinidade, virilidade, do alto ego exibido pela força física. Como afirma COSTA 

(2005), o policial do COE assinala a sua formação como um condicionamento para agir em 

situações específicas que exigem maior nível de agressividade, de força. 

 

 

Figura 4: Esquadrão de Invasões. 

 
 
Fonte: Arquivo cedido pelo Comando de Operações Especiais da PM/SE. (2012). 
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A figura 3 apresenta o trabalho realizado pelos profissionais do COE no time de 

sniper, conhecido como atiradores de elite, em que estes miram um determinado objeto ou 

sujeito para dar o disparo certo. 

 

Existem dificuldades para o acesso a cargos de comando/direção? 

A inserção nos altos postos de trabalho acontece a partir da disposição dos indivíduos 

para tal, mostrada através das competências disponíveis para realizar determinado trabalho, no 

entanto, em alguns casos acontece de forma diferenciada, pois, o chamado ‘jeitinho brasileiro’ 

e o ‘QI – quem indica’ vem ganhando destaque para assumir os postos de chefia, como 

destacados nos depoimentos que se seguem: 

 
Existe sim, chegar a estes cargos é sempre complicado seja para os homens 
ou para as mulheres, porque sempre tem aquela coisa de indicação, indicação 
política. Sabe como é ‘né’?, essas coisas infelizmente acontecem e 
atrapalham no aperfeiçoamento do trabalho, porque quando uma pessoa sem 
muito perfil e sem capacidade para comandar assume o posto, por indicação, 
o trabalho, ao invés de evoluir, regride. Aqui no Comando do COE já 
aconteceu isso em outras gestões. Os cargos de comando são maioria 
indicação política. (ENTREVISTADA A). 
 
Os cargos de comando são muito visados na Polícia, na maioria das vezes 
nem os bons conseguem, tem gente que mostra muito trabalho, dedicação à 
corporação, mergulha de corpo e alma, mas não consegue chegar a uma 
posição de comando, porque para chegar a esses cargos não precisa só disso, 
tem que ter mais, é, bem mais (rsrs). Tem que ter um peixinho ‘né’?, ou 
melhor, um ‘tubarão’ pesado que te indique e te segure naquele cargo. Essa é 
a realidade nossa de cada dia, por isso, eu mesmo não almejo isso aqui pra 
mim na corporação, eu quero só fazer meu trabalho, fazer o que me cabe . Já 
cheguei até aqui por capacidade própria, nunca precisei de ninguém pra 
crescer na Corporação Militar. (ENTREVISTADO I). 
 

Analisando os depoimentos - tanto femininos quanto masculinos - verifica-se que a 

maioria dos entrevistados percebe dificuldades para acesso aos cargos de comando da 

Instituição Militar, devido, na maior parte das vezes, à ligação existente com a política 

partidária, ou seja, ascende quem tem maior proximidade com os governantes, independente 

de ter ou não capacidade para desenvolver um bom trabalho no comando de tal operação e/ou 

grupo da Polícia. Portanto, como ensina Foucault (1988), tanto os homens quanto as mulheres 

são organismo e consequência de uma estrutura de poder. 

Tais situações são decorrentes da subordinação existente dos órgãos de segurança 

pública ao poder do Estado, o que pode gerar uma má administração dos serviços e recursos 

da Polícia Militar, causando uma insatisfação tanto no interior da corporação como na 

sociedade de modo geral, que não se sente contemplada corretamente em termos de 



114 

 

segurança. Assim, a ascensão aos quadros de comando da Polícia Militar está à mercê da 

política partidária.  

Esse aspecto assume destaque na corporação e está relacionado ao uso 
indevido da Polícia para fins particulares, boicotando o projeto de uma 
polícia profissional. [...] Revelou-se nesse sentido, uma vinculação e 
dependência econômica da ação policial à polícia partidária e, sobretudo, 
uma polícia a serviço das elites governamentais e políticas, sem autonomia e 
sem poder de decisão. (COSTA, 2005, p.98) 

 
É possível perceber que, com estas situações negligenciadas na Organização Militar, 

ocorre uma fragilização da Corporação, na medida em que existem profissionais bons e 

preparados, competentes o suficiente para comandar qualquer grupo da Polícia, enquanto 

outros profissionais, que não dispõem dessas características, assumem espaços considerados 

de privilégio e detentor do poder como forma de legitimação de interesses partidários de uma 

minoria. 

 

Quais as oportunidade de qualificação/capacitação profissional? 

Um dos aspectos que caracteriza a precarização do trabalho da mulher é a dificuldade 

na obtenção de qualificação formal,  pois os cursos disponibilizados pela Polícia Militar para 

as unidades operacionais são bastante disputados na Polícia. Infere-se que o critério base para 

os selecionados  apoia-se no ethos da masculinidade para a escolha dos participantes.  

 
As oportunidades não são muitas, deveriam ser mais, ‘né’?, os cursos de 
capacitação ainda são restritos. ‘Tô’ falando de um modo geral, não ‘tô’ 
falando do COE, aqui no COE temos mais essa parte de qualificação do que 
em outros grupos da PM. Aqui são proporcionados vários cursos, tanto aqui 
como para ir para outros Estados, e são cursos muito bons. Eu me 
aperfeiçoei mesmo depois que vim pra cá, antes passei pela CPRV, 
CPTRAN, CFAP, e tive poucas oportunidade de aperfeiçoamento nesse 
espaços.Aqui não, aqui eu tenho, e aqui é para todos. (ENTREVISTADA E) 
 
É aquela coisa, ‘né’?, tem, mesmo que de forma “negligenciada”, às vezes 
vem uma oportunidade X que deveria ser para uma pessoa Y, e essa 
oportunidade de aperfeiçoamento é desviada para uma outra pessoa, por 
exemplo, um curso de piloto, que é o mais almejado por todos, já ocorrer 
isso aqui, então é assim ‘né’?, tem as oportunidade, e quem tiver mais sorte e 
mais ‘contatos’  (rsrsrs), vai ‘né’? (ENTREVISTADO H). 
 

Apesar de algumas situações esporádicas, é visível as oportunidades de 

aperfeiçoamento profissional do grupo do COE, pois, cursos de elevada capacitação são 

ofertados constantemente para o grupo, sem distinção  de sexo, uma vez que as poucas 

mulheres integrantes desse Comando passam por treinamentos de alta complexidade, da 

mesma forma que os homens.  As boas condições de trabalho para os/as policiais do COE 
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contribuem para algum equilíbrio nas tensões e relações de poder no cotidiano de trabalho. 

Conforme Braga, neste ponto, "Todos procuram se igualar quando a questão é o trabalho 

adequado, com recursos específicos que proporcionam o desenvolvimento das competências e 

habilidades no cotidiano operacional". (BRAGA, 2012, p.115) 

Existe valorização de competências? As competências são distintas entre homens 

e mulheres? 

Observa-se que tanto nos depoimentos femininos quanto nos masculinos, prevalece a 

opinião da importância da valorização das competências, no entanto, algumas mulheres 

conseguem visualizar a distinção das competências por sexo, diferentemente dos homens que 

não percebem distinção entre os sexos.  

Apesar da restrição existente para acessar aos cursos de capacitação profissional, a 

Polícia Militar tem avançado bastante nos últimos anos em relação ao preparo dos 

profissionais, muito mais ainda quando se trata dos grupos especializados, a exemplo do 

Comando de Operações Especiais, que lida diariamente com as mais arriscadas e perigosas 

ocorrências no Estado.  

Há alguns anos, a Corporação Militar se mantinha sob práticas repressivas, sem 

formação, conhecimento e capacitação adequada para o trabalho realizado, o que causava uma 

discórdia entre a Instituição e a sociedade. No entanto, na atualidade, verifica-se que alguns 

órgãos de segurança pública vêm promovendo novas formas de trabalho, para haver uma 

aproximação com a sociedade civil. 

Existe sim, aqui é o que mais acontece, quem vem pra cá, já vem com 
aptidão para determinada função, isso é competência, é essa competência 
que é valorizada em cada um de nós [...] Às vezes acredito que há uma 
distinção, sim, para homem e para mulher, sempre veem a mulher mais 
competente para determinadas funções, principalmente quando se trata de 
um serviço mais burocrático, que exija mais comunicação, aí a mulher é 
sempre mais competente pra isso. E como sempre, o que exigir mais força 
sempre prevalece como mais competente os homens, o que é uma coisa 
cultural e enraizada. (ENTREVISTADA A). 
 
Existe, com certeza, tem que ser bastante competente para entrar no COE e 
desenvolver essas ações de alto risco iminente. Em relação à distinção, 
acredito que por sexo não há, o que há é diferença de competência por 
questão de habilidade mesmo, independente de ser macho ou fêmea. [...] Nós 
temos oportunidades de cursos para capacitar-nos para tal e são essas 
oportunidades que nos estimulam e assim a gente desenvolve as 
competências para tal tipo de serviço. Eu mesmo, sempre fui bom em 
pontaria, sempre tive uma boa coordenação motora e bom equilíbrio, assim 
eu desenvolvi competências para a função de atirador de elite, fiz vários 
cursos e me capacitei para isso, mas também temos uma colega do sexo 
feminino que é tão boa quanto eu em pontaria de tiro. (ENTREVISTADO J). 
 



116 

 

As competências colocadas pelos depoentes partem da disposição por habilidades 

desenvolvidas pelos sujeitos e que ao serem percebidas, são aproveitadas para desenvolver 

determinadas funções na corporação.  

Se a competência não se esgota nos códigos da qualificação, em 
contrapartida, a qualificação condiciona as transformações das competências 
[...] Em outras palavras, a qualificação, em ultima instância mantém-se como 
um pressuposto para a mobilização das competências. (RAMOS, 2006, 
p.192) 

Assim, a qualificação pode ser ampliada através das competências, mas não a esgota, 

pelo contrário, em vista de que a qualificação é percebida como uma variável da 

competência. 

 

    Desenvolve estratégias para conciliar vida pessoal e profissional? 

As opiniões femininas se dividem a partir dos depoimentos, no entanto, maioria 

defende a importância das estratégias de conciliação da vida pessoal e profissional, 

apresentando, assim, a demonstração de capacidade de conciliação das esferas pública versus 

privada, podendo ocorrer a separação entre o espaço produtivo e as atividade de âmbito 

familiar, corroborando assim para a construção de um novo modo de pensar a ordem social na 

qual vivem as mulheres. A construção histórica dos espaços público e privado traz consigo a 

construção das atividades humanas, a delimitação dos espaços de trabalho do homem e da 

mulher, além da construção  dos papéis sociais de gênero masculino e feminino. (CRUZ, 

2005, p. 64) 

É importante fazer isso sim, sempre. O trabalho militar ele tem uma rotina 
muito pesada, nós trabalhamos por escalas organizadas pelas guarnições, e 
trabalhamos 24 horas direto. Então, se não tiver uma estratégia, uma 
organização para dar conta de tudo, fica complicado, eu mesma, sou tenente 
aqui do COE, sou casada, tenho  dois filhos e um ainda é pequeno, e preciso 
acompanhar o desenvolvimento dele, o processo dele na escola, aí eu me 
organizo direitinho para fazer tudo nos dias em que não estou de serviço e 
assim dar conta do recado. E acho que dou conta direitinho viu. 
(ENTREVISTADA C) 
 
(Rsrsrs), isso é bem difícil, viu. Na nossa profissão existe um risco 
constante, porque no momento em que o sujeito passa a fazer parte da 
corporação ele incorpora seus rituais, e ser militar é ser militar 24 horas, e 
mesmo não estando de serviço, é complicado se desprender da profissão, 
então acho que essa coisa de conciliar vida pessoal com profissional muito 
difícil, eu acho que no nosso caso, essas duas se misturam e não há 
separação. (ENTREVISTADA B) 
 

Algumas mulheres ainda convivem com a dificuldade de conciliação dessas esferas 

(pública e privada), talvez pelo fato da forte aproximação com as regras e regimento do 

militarismo, herdados do Exército, em que os sujeitos, ao adentrarem na Corporação, 
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incorporam totalmente as regras do trabalho militar, não conseguindo separar estas de sua 

vida pessoal, construindo assim uma nova identidade totalmente separada do seu momento 

com a família ou de lazer.  

De acordo com Silva (2009), de modo geral, a vida militar é conduzida por todo um 

sistema de crenças e valores específicos da corporação militar, que é um grupo considerado 

tradicionalmente fechado e extremamente hierarquizado, em que os sujeitos que integram esta 

têm suas vidas detidas pelo controle da Instituição, ao condicioná-lo a uma série de regras e 

condutas que influenciam para a formação de uma nova identidade dos sujeitos integrantes. 

 
Faço constantemente, eu trabalho por escala, e quando não estou no trabalho, 
costumo realizar outras atividades, como: sair com a família, praticar 
esportes, ler, buscar outras atividades não relacionadas à Policia, viver mais 
a vida pessoal nos dias que não estou de serviço. (ENTEVISTADO H) 

 

Nos depoimentos masculinos, predominam as afirmações de que desenvolvem 

estratégias para conciliar os dois campos da vida, talvez por ter mais facilidade de lidar com 

os espaços privados, uma vez que pouco interfere no trabalho e organização da vida 

doméstico-familiar. 

 

Projetos de formação e trabalho- perspectivas profissionais e pessoais para o 

futuro? 

Os depoimentos identificam que o COE tem sido espaço de conquista para algumas 

mulheres, já que estas se destacam por terem algumas habilidades especificas e assim 

despertam o desejo de aperfeiçoamento e permanência na corporação como projeto de 

aperfeiçoamento profissional. 

 
...Essa foi a pergunta mais difícil de responder... Eu nem sei bem, acho que 
por enquanto não tenho nenhum projeto em vista profissionalmente não, e 
pessoal, quero ver meus filhos crescerem se formarem e seguir uma 
profissão digna, e que eles não sigam o exemplo da mãe  (rsrs). Apesar de 
gostar do que faço, não quero ver meus filhos fazendo o que eu faço. 
Também pretendo cuidar dos meus pais que já estão na terceira idade e têm 
problemas de saúde. (ENTREVISTADA B) 
 
Pretendo continuar participando dos cursos que aparecerem, para me 
qualificar cada vez mais, e tenho muita pretensão de fazer um curso de 
formação em pilotagem no Rio de Janeiro, é um curso longo, mas, muito 
bom e que pode me proporcionar grandes oportunidades de crescimento 
profissional. No lado pessoal tenho alguns projetos, mas que prefiro não 
falar, são muito particulares... (ENTREVISTADA E) 
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A minha perspectiva para o futuro é poder me aperfeiçoar cada dia mais no 
meu trabalho, pois quem chega aqui no COE como eu, geralmente, é porque 
gosta muito do que faz, e é um bom profissional, assim, é sempre bom o 
aperfeiçoamento, sempre tenho vontade de melhorar cada vez mais o que eu 
faço, minhas ações diárias. Por isso que o COE reúne os mais bem 
preparados, pois os outros são bem menos preparados que os integrantes dos 
grupos especializados. (ENTREVISTADO I) 

 

Diante dos depoimentos citados, identificou-se a existência de várias opiniões 

femininas, algumas com projetos de adquirir mais qualificação profissional, outras sem 

perspectiva de mudanças. Já os depoimentos masculinos convergem para um mesmo ponto, a 

necessidade que esses profissionais sentem de formação continuada, muitas vezes pelo motivo 

de sentir uma forte identificação com a profissão e vontade constante de desenvolvê-la cada 

vez melhor por fazerem parte de um grupo privilegiado da Polícia Militar de Sergipe.  

É perceptível como os/as policiais do COE valorizam o aprendizado das técnicas,  dos 

cursos de formação e qualificação, e assim se sentem mais preparados/as que  os/as 

profissionais de outros grupos.  

Em contrapartida, os conceitos de segurança pública e de atividade policial sugerem 

que as mulheres parecem estar se beneficiando da lógica institucional, uma vez que ingressam 

na organização através de habilidades construídas no seu processo de socialização na família, 

na escola e nos mais diversos grupos e instituições. Passam a atender ao ‘novo perfil’ do/a 

policial, articulado/a na busca de uma Polícia de aproximação. Contudo, a ausência de 

políticas afirmativas, de inclusão de mulheres nas polícias militares vem determinando o 

espaço que elas têm reconhecido na instituição policial militar. Portanto, no processo de 

inserção feminina no aparelho policial militar, ao assumir novos postos na hierarquia dos 

círculos de convivência, o gênero dos sujeitos trabalhadores torna-se fonte de status e poder, 

implicando o modo de inserção e posicionamento nos postos de trabalho, o que vai definindo 

o processo de exclusão-dominação no interior do aparelho policial.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Buscar entender as questões de gênero no interior da Polícia Militar, mais 

especificamente no Comando de Operações Especiais, levou a pesquisadora a pensar os 

processos de relações que se estabelecem na corporação e demais atividades no interior da 

Instituição, contudo, essa não foi uma tarefa fácil, correspondendo a um desafio 

consideravelmente grande. Adentrar nesse espaço exigiu uma responsabilidade, 

comprometimento e sigilo muito grande, também como seguimento de cumprimento da 

ordem que se estabelece dentro da Corporação. 

O estudo objetivou analisar as representações dos policias no trabalho desenvolvido no 

COE, destacando avanços e barreiras encontrados para a ampliação dos direitos e da 

cidadania das mulheres policiais por meio da democratização das relações sociais e 

enfraquecimento das relações sociais patriarcais na corporação militar.  Buscou-se 

compreender as relações entre sujeito e sociedade, por meio do estudo de ocasiões cotidianas, 

capazes de possibilitar uma maior percepção real das determinações sociais, assim como dos 

indivíduos e suas particularidades, com a finalidade de apreender a objetividade e 

principalmente a subjetividade dos sujeitos envolvidos no processo. 

 A intenção foi contestar algumas situações relacionadas com o gênero no trabalho 

policial militar do COE, sua formação, competências e qualificações desenvolvidas, tornando 

aparentes demandas pouco discutidas tanto no interior da própria corporação, assim como nos 

espaços acadêmicos. 

Partindo desta proposta, foi possível obter uma compreensão da formação do trabalho 

policial no COE, como resultado de um somatório dos processos institucionais e educativos 

que envolvem o trabalho dos policiais militares. Procurou-se inicialmente conhecer a Polícia 

Militar de Sergipe, partindo de sua história, desde seu surgimento, entendendo o 

funcionamento geral da PM e do COE. Percebeu-se, assim, uma Polícia que, historicamente, 

carrega em si contradições acerca do papel a ser desempenhado socialmente, o qual gira em 

torno da manutenção da ordem, do poder, sempre mantendo as relações com base na 

obediência à hierarquia. 

Mesmo que se evidencie ou se reivindique o papel transformador da educação, que é 

comumente utilizado para a formação das instituições, poder-se-ia dizer que tais estruturas 

autoritárias e retrógradas das polícias influenciam na formação das identidades dos policiais 

militares, somando-se a isto a influência do aspecto de reprodução da cultura institucional por 

partes dos profissionais em outros meios externos à Corporação. 
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Verifica-se a importância do conhecimento do espaço institucional em que o policial 

militar do COE está inserido, delineando algumas das mais importantes características da 

organização da Polícia Militar. Através da pesquisa de campo, foi possível conhecer parte 

dessa cultura, além dos diferentes papéis sociais e lugares ocupados pelos sujeitos sociais, 

como no caso da Polícia Militar de Sergipe, mais especificamente do COE: homens e 

mulheres que se colocam em condições diversas de desigualdades de condições de trabalho e 

de oportunidades de formação. 

Através das análises dos dados, verificou-se que no cotidiano do trabalho dos policiais 

militares do COE permanece a questão da desigualdade na divisão sexual, uma vez que o 

quantitativo feminino é muito inferior ao masculino. A porcentagem de mulheres no efetivo 

ainda é muito pequeno, inseridas recentemente, sob o aspecto de avanços além da abertura de 

espaços para as mulheres, mas que ainda lidam com as desigualdades de gênero, o 

preconceito e a discriminação. 

A inserção feminina na Polícia Militar é percebida pelas mulheres policias como um 

aspecto positivo para a Corporação, uma vez que o trabalho realizado pelas mesmas tem 

proporcionado um maior desenvolvimento, uma maior comunicação no interior da Polícia, 

assim como entre a Polícia e a sociedade, além do crescimento profissional que estas 

mulheres vêm alcançando, ainda que lentamente. 

O processo de conquista feminina na Corporação Militar vem acontecendo a passos 

curtos e lentos, pois ainda paira sob os sujeitos integrantes da corporação um sentimento de 

macheza, um estigma de masculinidade, que, com o passar do tempo e a chegada das 

mulheres, vem diminuindo com muita dificuldade, mas que garante avanços e conquistas para 

o sexo feminino, ainda que os homens da corporação afirmem não existir mais na Corporação 

as marcas da masculinidade. 

Apesar de o impacto sentido pelas mulheres ao ingressarem na Polícia Militar, de um 

modo geral, elas se percebem e também são vistas como mais rigorosas que os homens, em 

relação à hierarquia e na incorporação de normas disciplinares, ainda que exista a ideia 

recorrente de que, por desempenharem um papel mais humanizador, permitiriam uma quebra 

da rigidez hierárquica. Produziram um desenrijecimento gradual das relações entre policiais 

de diferentes patentes; o ingresso das mulheres nas polícias militares é visto como fator 

humanizante na corporação. Mesmo o efetivo feminino ainda sendo inferior ao masculino, em 

contrapartida, seu ingresso produziu certa desestruturação nas rotinas internas da Instituição 

Policial.  
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Se a diferença masculino versus  feminino foi fator desestabilizador na Instituição, ao 

mesmo tempo deu visibilidade às impossibilidades institucionais de lidar com tais diferenças. 

E tal dificuldade resulta na busca de ‘lugares’ fixos para homens e mulheres, na ideia de 

oposição, de polarização e de identidade coletiva. 

Observou-se, através dos depoimentos, que a Polícia Militar de Sergipe, de modo 

geral, não realiza a formação uniforme de seus membros, uma vez que não há o mesmo 

interesse e nem a condição de formar igualmente todos os seus componentes. Este fato reporta 

ao modo como a educação se desenvolveu no Brasil. Na PMSE, mais especificamente no 

grupo do COE, os policiais têm maiores oportunidades de curso e qualificação técnica 

especializada, enfatizando a preferência da corporação em preparar mais os policiais que se 

encontram na linha de frente de combate ao crime, enquanto os policiais de outras 

companhias não têm as mesmas oportunidades de formação e preparo, assim, percebe-se que 

existe uma interpretação de que o policial que trabalha mais na função repressora ao crime 

demanda maior capacitação que aqueles que trabalham diretamente na função ostensiva e 

preventiva para manutenção da ordem social. 

Apesar da diferenciação e do destaque para a capacitação que o COE recebe, 

verificou-se que, em relação aos cursos de maior destaque e maior oportunidade, ainda 

passam pela questão do favorecimento, ou seja, alguns sujeitos, mesmo sem muita habilidade 

para determinada ação, são destinados para um curso referente a tal ação, em detrimento de 

outros sujeitos muito mais competentes.  

Igualmente, as oportunidades de formação existentes no COE são vistas como 

imprescindíveis, pois a função do policial de operações especiais pode colocá-lo numa 

posição de maior vulnerabilidade e instabilidade, além da exposição ao risco mais urgente, 

exige também uma maior necessidade de motivação dos seus profissionais, sendo realizada 

através da promoção de cursos e capacitações.   

É necessário que haja mais investimentos para aproveitamento dos potenciais feminino 

existentes na corporação, como sustentáculo para que as questões de conflitos na segurança 

pública sejam mais bem ponderadas, assim, uma maior participação e intervenção feminina 

nessas questões, se faz imprescindível para que ocorra um avanço no desenvolvimento da 

corporação, sob a perspectiva de banimento das desigualdades entre os sexos na instituição 

militar. 

Espera-se que os estudos de gênero e trabalho possibilitem um maior desenvolvimento 

e compreensão do fenômeno com base na possibilidade de seu enfrentamento, ou seja, que 

possa permitir uma maior abertura para as mulheres na Corporação Militar, assim como em 
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outros espaços profissionais, tendo em vista que este é um direito alcançado a partir de muita 

luta. 

A mulher na Polícia, hoje, ainda está em processo de conquista de seu espaço, 

comprovando que o trabalho policial não gira em torno apenas do uso da força, mas 

principalmente o uso de técnicas conseguidas, sobretudo através de treinamentos, 

capacitações, como também uso das qualidades subentendidas que cada sujeito desenvolve, 

independente de ser homem ou mulher. 

No Comando de Operações Especiais, percebe-se que, apesar do pequeno número de 

mulheres, estas estão desenvolvendo funções de forma igualitária aos homens, e também têm 

se destacado em determinadas ações que sempre foram vistas como bem desenvolvidas 

apenas por homens, a exemplo da função de ‘atirador de elite’. Isto mostra a conquista de 

espaço por parte das mulheres nos grupos especializados da Polícia Militar, a exemplo do 

COE. Alguns argumentos indicam que os policiais tendem a basear-se menos na força física e 

mais nas aptidões comunicacionais e nas técnicas desenvolvidas para realizar com êxito suas 

ações. 

Diante de tal realidade é imprescindível que sejam implantadas políticas públicas que 

deem destaque à questão de gênero, enfatizando a educação para uma formação sem 

preconceito, de modo que se possa evitar a discriminação de gênero, principalmente nas 

instituições de caráter masculino, como a Polícia Militar. 

Uma questão que dificulta uma melhor formação dos profissionais da Polícia Militar é 

referente a quem está à frente dos grupos, quem comanda, quem toma as decisões. Constatou-

se, a partir dos depoimentos, que há uma dificuldade para se chegar a ocupar de cargos de 

comando, em vista de estes possuírem um caráter político, na maioria das vezes são ocupados 

por sujeitos sem competência e capacidade para tal, o que provoca uma desestruturação no 

espaço comandado e na formação dos subordinados. Assim, para assumir um cargo de 

comando na Polícia Militar, é imprescindível uma ligação com pessoas que detêm o poder, 

principalmente pessoas ligadas à política, em vista de que a corporação militar ainda é 

dependente de quem detém o poder no Estado. São as relações de poder e hierarquia, 

manifestadas na instituição da Polícia Militar e no COE. 

Para assumir as funções de cada grupo do Comando de Operações Especiais, é 

indispensável que os indivíduos tenham habilidades e competências para cada tipo de ação 

que irá desenvolver. As competências partem da disposição por habilidades desenvolvidas 

pelos indivíduos e que, ao serem compreendidas, são aproveitadas para desenvolver 

determinadas funções na Corporação. No COE são inseridos policiais que já veem se 
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destacando por realizar alguma ação específica com bastante competência, ou seja, existem 

critérios fortes para inserção neste espaço considerado privilegiado, e é, a partir daí, que se 

percebe um preconceito em relação às mulheres, em vista de que o processo de 

reconhecimento do potencial das mesmas é muito mais lento, com várias tentativas e 

negativas.   

As oportunidades oferecidas pelo COE estão em vantagens ao se comparar com outros 

grupos da Polícia Militar, no entanto as mulheres não estão totalmente satisfeitas com as 

oportunidades, as mesmas acreditam que a Corporação ainda tem muito mais a oferecer, 

talvez pelo fato de que as oportunidades são mais restritivas ao sexo feminino, uma vez que os 

homens, de modo geral, colocam suas satisfações, tanto em termos de formação, qualificação 

profissional, como de reconhecimento profissional e financeiro. 

Faz-se necessário um maior investimento no potencial feminino da Corporação, como 

suporte para se pensar melhor as questões de segurança pública e alcance um maior avanço, 

sendo importante a ampliação do número de vagas para as mulheres dentro dos quadros da 

Instituição, como estratégia de eliminação das desigualdades entre os sexos. Contudo, a 

mulher na Polícia Militar ainda se encontra em processo de conquista de espaço. Verifica-se 

que o trabalho realizado pela Polícia Militar não está mais baseado apenas no uso da força 

física, mas também no uso de técnicas adquiridas através dos cursos de 

capacitação/qualificação e das habilidades desenvolvidas por cada sujeito independente do 

sexo. 

A educação tem um papel primordial diante da formação dos sujeitos, e, no caso 

estudado, verifica-se - diante das posições dos sujeitos femininos - que a corporação não 

oferece uma educação para uma formação devida, colocando a inexistência de cursos que 

possam capacitar os trabalhadores a respeito das questões de gênero, no entanto, o processo 

de formação e capacitação dos policias militares ainda não contam com essa formação 

necessária e imprescindível para desconstrução de alguns pensamentos arcaicos que 

permanecem na instituição. 

A necessidade se mostra urgente para a implantação de cursos de capacitação que 

garantam aos policias uma compreensão adequada das diferenças de gênero, para que haja um 

respeito e consideração com os sujeitos femininos, até mesmo para que as mulheres possam 

compreender o verdadeiro sentido do trabalho feminino na corporação, e entendam que 

algumas atitudes configuram preconceito delas para com si próprias. 

Assim, espera-se que os estudos de gênero e trabalho harmonizem as possibilidades de 

ampliação e entendimento das relações que se processam, com vistas ao enfrentamento, 
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permitindo uma maior abertura para as mulheres não só na Polícia Militar, mas também em 

todos os espaços da sociedade. 

Por fim, constatou-se que existem avanços, no entanto, ainda não conseguiram romper 

as grandes barreiras que historicamente inviabilizam a democratização do espaço na 

corporação da Polícia Militar, e a educação é o fator principal e primordial para que se 

estabeleçam mudanças na formação dos sujeitos envolvidos e inseridos na corporação. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE COMPROMISSO  

Entre Entrevistador(a) e Entrevistado(a) 

 

 

 

Pelo presente, fica firmado que será mantido o anonimato  quanto à entrevista gravada 

para subsidiar a pesquisa de dissertação com o título: “Representações de Gênero no 

Trabalho do COE - Comando de Operações Especiais da PM/SE” realizada pela 

mestranda Susana, aluna do Curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe, com a(o) entrevistada(o) 

 

   Aracaju/SE, ___ de _____________ de 20___. 

 

 

 

___________________________________________ 

Entrevistado  

 

 

___________________________________________ 

Entrevistador 
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APÊNDICE B 

Roteiro de Entrevista 

 

Sexo:___________________  Idade:____________    Estado Civil:_____________________ 

Escolaridade:__________________________________  Renda Familiar:______________ 

1- Quais os motivos da escolha da profissão de militar? 

2- Quais os aspectos positivos e negativos após o acesso à Polícia Militar? 

3- Considera a organização da Policia Militar estigmatizada, considerada como território 
masculino? 

4- Que fatores você acha que impedem as mulheres de quebrar esse estigma de 
masculinidade da Instituição? 

5- Percebe desigualdade de gênero no interior da Instituição? 

6- Você acha que a educação contribui para desconstrução das questões de gênero na 
Polícia? Como? 

7- Já teve experiência de vantagem/desvantagem pelo fato de ser mulher/homem no 
exercício da profissão? 

8- Se, e como percebe as diferenças de sexo na prática das atividades policiais? 

9- Que função desenvolve no Comando de Operações Especiais? 

10- Existem dificuldades para o acesso a cargos de comando/direção? 

11- Quais as oportunidades de qualificação/capacitação profissional? 

12- Existe valorização de competências? As competências são distintas entre homens e 
mulheres? 

13- Está satisfeito/satisfeita com as oportunidades ofertadas pela Instituição? 

14- Desenvolve estratégias para conciliar vida pessoal e profissional? 

15- Projetos de formação e trabalho- perspectivas profissionais e pessoais para o futuro? 
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ANEXO A 

LEI 2.066/1976 – Estado de Sergipe 

 

LEI Nº 2066 

DE 23 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado de Sergipe e dá outras providências. 

 
 

Alterado pelas Lei(s):  
Lei Complementar nº 54/2000   

Lei Complementar nº 109/2005   
Lei Complementar nº 125/2006   
Lei Complementar nº 169/2009   

Lei Ordinária nº 2320/1981   
Lei Ordinária nº 4014/1998 

 
 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu sanciono a seguinte Lei. 

 
 

TÍTULO I  
 

GENERALIDADES 

 
 

Art. 1º - O presente Estatuto regula a situação, obrigações deveres, direitos, vantagens e 
prerrogativas dos policiais-militares do Estado de Sergipe.  

 
Art. 2º - A Polícia Militar, subordinada à Secretaria de Segurança Pública, é uma instituição 

destinada à manutenção da ordem pública no Estado, sendo considerada força auxiliar, reserva do 
Exército. 

 
Art. 3º - Os integrantes da Polícia Militar do Estado de Sergipe, em razão da destinação 

constitucional da Corporação e em decorrência das Leis vigentes, constituem uma categoria 
especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais-militares.  

§ 1º - Os policiais -militares encontram-se em uma das seguintes situações:  
I - Na ativa: 

a) os policiais-militares de carreira; 

b) os incluídos na Polícia Militar voluntariamente durante os prazos a que se obrigam a servir;  
c) os componentes da reserva remunerada quando convocados; e 

d) os alunos de órgão de formação de policiais-militares da ativa. 

http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei_comp.asp?Numerolei=%2053
http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei_comp.asp?Numerolei=%20113
http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei_comp.asp?Numerolei=%20130
http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei_comp.asp?Numerolei=%20174
http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei.asp?Numerolei=%204078
http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei.asp?Numerolei=%20722
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II - Na inatividade: 

a) na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da Corporação e percebem a remuneração 
do Estado, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação;  

b) reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados, 
definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do 

Estado. 

§ 2º - Os policiais- militares de carreira são os que, no desempenho voluntário e permanente do 
serviço policial-militar, têm efetividade assegurada ou presumida.  

Art. 4º - O serviço policial-militar consiste no exercício de atividades inerentes à Polícia-Militar e 
compreende todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com a manutenção 

da ordem pública no Estado. 

Art. 5º - A carreira policial-militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente 
devotada às finalidades da polícia-militar. 

§ 1º - A carreira policial-militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se com o ingresso na Polícia -
Militar e obedece a seqüência de graus hierárquicos.  

§ 2º - É privativa de brasileiro nato à carreira de Oficial Policial Militar.  
Art.6º - Os policias- militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo, 
em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do Governador do Estado, desde 

que haja conveniência para o serviço.  
Art. 7º - São equivalentes as expressões "na ativa" , "em serviço ativo", "em serviço na ativa " , 

"em serviço", " em atividade" ou "em atividade policial militar", conferidas aos policiais-militares 
no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade policial-
militar ou considerada de natureza policial militar, nas organizações policiais- militares, bem como 

em outros órgãos do Estado, quando previsto em lei ou regulamento. 

Art. 8º - A condição jurídica dos policiais-militares é definida pelos dispositivos constitucionais que 
lhes forem aplicáveis, por este Estatuto e pela legislação que lhes outorgam direitos e 

prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações.  
Art. 9º - O disposto neste Estatuto aplica-se, no que couber, aos policiais-militares da reserva 

remunerada e reformada e aos Capelães policiais-militares. 

 
 

CAPÍTULO I  
 

Do ingresso na Polícia Militar 
 
 

Art. 10º - O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros sem distinção de raça ou 
de crença religiosa, mediante inclusão, matrícula ou nomeação, observadas as condições prescritas 

em lei e nos regulamentos da corporação.  
 

Art. 11º - Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial-militar destinado à formação de 
oficiais e graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, 

capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça, nem tenha 
exercido atividades prejudiciais ou perigosas á Segurança Nacional.  

 
Parágrafo único - O disposto neste artigo e no anterior aplica-se, também, aos candidatos ao 
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ingresso nos Quadros de Oficiais em que é exigido o diploma de estabelecimento de ensino 
superior reconhecido pelo Governo Federal. 

 
 

CAPÍTULO II  
 

Da Hierarquia e da Disciplina 
Art. 12º - A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar. A autoridade e a 

responsabilidade crescem com o grau hierárquico.  
 

§ 1º - A hierarquia polícia-militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da 
estrutura da Polícia Militar. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo 

posto ou de uma mesma graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à 
hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade.  

 
§ 2º - Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e 

disposições que fundamentam o organismo policial-militar e coordenam seu funcionamento 
regular e harmônico, traduzindo-o pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de 

cada um dos componentes desse organismo.  
 

§ 3º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, 
entre policiais-militares da ativa, da reserva remunerada e reformada.  

 
Art. 13º - Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os policiais -militares da mesma 
categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e 

confiança, sem prejuízo do respeito mútuo.  
 

Art. 14º - Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica na Polícia Militar são fixados no quadro e 
parágrafos seguintes: 
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§ 1º - Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Governo do Estado.  
§ 2º - A graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo Comandante-Geral da Polícia 

Militar. 
§ 3º - Os Aspirantes-a-Oficial PM e os Alunos-Oficiais PM são denominadas praças especiais.  

§ 4º - Os graus hierárquicos iniciais e finais dos diversos Quadros são fixados, separadamente, para 
cada caso, em Lei de Fixação de Efetivos.  

§ 5º - Sempre que o policial-militar da reserva remunerada ou reformulada fizer uso do posto ou 
graduação, deverá faze-lo mencionando essa situação.  

Art. 15º - A precedência entre policiais-militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é 
assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional 

estabelecida em lei ou regulamento.  
§ 1º - A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato 
da respectiva promoção, nomeação,declaração ou inclusão, salvo quando estiver taxativamente 

fixada outra data.  
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§ 2º - No caso de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, a antiguidade é 
estabelecida:  

 
I - Entre policiais-militares do mesmo quadro pela posição nas respectivas escalas numéricas ou 

registros de que trata o artigo. 17;  
 

II - Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior; se, ainda, assim, 
subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos 

anteriores, à data de inclusão e à data de nascimento pra definir a precedência e, neste último 
caso, o mais velho será considerado mais antigo;  

 
III - Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais-militares, de acordo com o 

regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras "a" e 
"b".  

 
§ 3º - Em igualdade de posto ou graduação, os policiais-militares da ativa têm precedência sobre os 

da inatividade.  
 

§ 4º - E igualdade de postos ou graduação, a precedência entre os policiais-militares de carreira na 
ativa e os da reserva remunerada que estiverem convocados é definida pelo tempo de efetivo 

serviço no posto ou graduação.  
 

Art. 16 - A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada:  
 

I - Os Aspirantes-a-Oficial PM são hierarquicamente superiores as demais praças;  
 

II - Os Alunos-Oficiais PM são hierarquicamente superiores aos Subtenentes PM.  
 

Art. 17 - A polícia militar manterá um registro de todos os dados referentes ao pessoal da ativa e 
da reserva remunerada, dentro das respectivas escalas numéricas, segundo as instruções baixadas 

pelo Comandante-Geral da Corporação.  
 

Art. 18 - Os Alunos-Oficiais PM são declarados Aspirantes-a-Oficial PM pelo Comandante-Geral da 
Polícia Militar. 

 
 

CAPÍTULO III  
 

Do Cargo e da Função Policial-Militar 
 
 

Art. 19 - Cargo policial-militar é aquele que só pode ser exercido por policial-militar em serviço 
ativo.  

 
§ 1º - O cargo policial-militar a que se refere este artigo é o que se encontra especificado nos 

Quadros de Organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições 
legais.  

 
§ 2º - A cada cargo policial-militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e 

responsabilidades que se constituem em obrigações dos respectivos titulares.  
 

§ 3º - As obrigações inerentes ao cargo policial-militar devem ser compatíveis com o 
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correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específica.  
 

Art. 20 - Os cargos policiais-militares são providos com pessoal que satisfizer aos requisitos de grau 
hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho.  

 
Parágrafo único - O provimento de cargo policial-militar se faz por ato de nomeação, de designação 

ou determinação expressa de autoridade competente.  
 

Art. 21 - O cargo policial-militar é considerado vago a partir de sua criação e até que um policial-
militar tome posse ou desde o momento em que o policial-militar exonerado, dispensado ou que 

tenha recebido determinação expressa de autoridade competente, o deixe ou até que outro 
policial-militar tome posse, de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único 

do artigo 20.  
 

Parágrafo único - Consideram-se vagos os cargos policiais-militares cujos ocupantes:  
 

I - Tenham falecido;  
 

II- Tenham sido considerados extraviados;  
 

III - Tenham sido considerados desertores.  
 

Art. 22 - Função policial-militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial-militar.  
 

Art. 23 - Dentro de uma mesma organização policial-militar, a seqüência de substituições, para 
assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades 
relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitadas as precedência e qualificações 

exigidas para o cargo ou para o exercício da função.  
 

Art. 24 - O policial-militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo, de acordo com o 
parágrafo único do art. 20, faz jus às gratificações e a outros direitos correspondentes ao cargo, 

conforme previsto em lei.  
 

Art. 25 - As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza não são 
catalogadas como posições tituladas em Quadro de Organização ou dispositivo legal, são 

cumpridas como " Encargo ", "Incumbência", "Comissão", "Serviço" ou "Atividade", policial-militar 
ou de natureza policial-militar. 

 
 

TÍTULO II  
 

DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES POLICIAIS-MILITARES  
 

CAPÍTULO I  
 

Das Obrigações Policiais-Militares  
 

Seção I  
 

Do valor Policial-Militar 
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Art. 26 - São manifestações essenciais do valor policial-militar;  
 

I - O sentimento de servir à comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o 
dever policial-militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o 

risco da própria vida;  
 

II - o civismo e o culto das tradições históricas;  
 

III - A fé na elevada missão da Polícia militar;  
 

V - O espírito de corpo, orgulho do policial-militar pela organização a que serve;  
 

V - O amor à profissão policial-militar e o entusiasmo com que é exercida; e. 
 
 

VI - O aprimoramento técnico-profíssional.  
 

SEÇÃO II  
 

Da Ética Policial -militar 
 
 

Art.27 - O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõe, a cada um 
dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância 

dos seguintes preceitos da Ética policial-militar:  
 

I - Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal;  
 

II - Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do 
cargo;  

 
III - Respeitar a dignidade da pessoa humana;  

 
IV - Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades 

competentes;  
 

V - Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação no mérito dos subordinados;  
 

VI - Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual físico e, também, pelo dos subordinados, tendo 
em vista o cumprimento da missão comum;  

 
VII - Empregar todas as suas energias em benefício do serviço  

 
VIII - Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de corporação;  

 
IX - Ser discreto em suas atividades, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;  

 
X - Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa relativa à Segurança 

Nacional;  
 

XI - Acatar as autoridades civis;  
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XII - Cumprir seus deveres de cidadão;  
 

XIII - Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;  
 

XIV - Observar as normas de boa educação;  
 

XV - Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar;  
 

XVI - Conduzir-se, mesmo fora de serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados 
os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar;  

 
XVII - Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer 

natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;  
 

XVIII - Abster-se o policial-militar na inatividade do uso das designações hierárquicas quando:  
 

a) em atividades políticos-partidarias;  
 

b) em atividades comerciais;  
 

c) em atividades industriais;  
 

d) para discutir ou promover discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou policiais 
-militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizados;e  

 
e) no exercício de funções de natureza não policial-militar mesmo oficiais.  

 
XIX - Zelar pelo bom nome da Policia Militar e de cada um dos seus integrantes, obedecendo e 

fazendo obedecer aos preceitos da ética policial-militar.  
 

Art. 28 - Ao policial-militar da ativa. Ressalvado o disposto no parágrafo 2º, é vedado comerciar ou 
tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto 

como acionista ou quotista em sociedade anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.  
 

§ 1º - Os policiais-militares na reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar, 
nas organizações policiais-militares e nas repartições públicas civis, dos interesses de organizações 

ou empresas privadas de qualquer natureza.  
 

§ 2º - Os policiais-militares da ativa podem exercer, diretamente, a gestão de seus bens, desde que 
não infrinjam o disposto no presente artigo.  

 
§ 3º - No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do Quadro de Saúde, é -lhes 

permitido o exercício da atividade técnico-profissional, no meio civil, desde que tal prática não 
prejudique o serviço.  

 
Art. 29 - O Comandante-Geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais-militares da ativa 

que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informe sobre a origem e natureza dos 
seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. 

 
 

CAPÍTULO II  
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Dos deveres policiais –militares 

 
 

Art. 30 - Os deveres policiais-militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam o policial-
militar à comunidade e a sua segurança, e compreendem essencialmente:  

 
I - A dedicação integral ao serviço policial-militar e a fidelidade à instituição a que pertence, 

mesmo com o sacrifício da própria vida;  
 

II - O oculto aos símbolos nacionais;  
 

III - A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias  
 

IV - A disciplina e o respeito a hierarquia;  
 

V - O rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;  
 

VI - A obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. 
 
 

SEÇÃO I  
 

Do compromisso Policial-Militar 
 
 

Art. 31 - Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante inclusão, matrícula ou 
nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das 

obrigações e dos deveres policias-militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-
los.  

 
Art. 32 - O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado na 

presença de tropa, tão logo o policial-militar tenha adquirido o grau de instrução compatível com o 
perfeito entendimento de seus deveres como integrante da polícia militar, conforme os seguintes 

dizeres: "Ao ingressar a Polícia militar do estado de Sergipe, prometo regular a minha conduta 
pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver 

subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial-militar, à manutenção da ordem pública 
e a segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida".  

 
§ 1º - O compromisso de Aspirante-a-Oficial PM formado em escolas de outras Corporações será 
prestado ao estabelecimento de formação de oficiais, de acordo com o cerimonial constante do 
regulamento daquele estabelecimento de ensino. Esse compromisso obedecerá aos seguintes 

dizeres: "Ao ser declarado Aspirante-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Sergipe, assumo o 
compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e de 
me dedicar inteiramente ao serviço policial-militar, à manutenção da ordem pública e à segurança 

da comunidade, mesmo com o risco da própria vida".  
 

§ 2º - Ao ser promovido ao primeiro posto, o Oficial PM prestará o compromisso legal de oficial, 
em solenidade especialmente preparada, de acordo com os seguintes dizeres: "Perante a Bandeira 
do Brasil e pela minha honra prometo cumprir os deveres de oficial da Polícia Militar de Estado de 

Sergipe e dedicar-me inteiramente ao seu serviço". 
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SEÇÃO II  
 

Do Comando e da Subordinação 
 
 

Art. 33 - Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o policial-militar é 
investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma organização policial-militar, o 
comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo 

exercício o policial-militar se defini e se caracteriza como chefe.  
 

Parágrafo único - Aplica-se à direção e à chefia de Organização Policial-Militar, no que couber, o 
estabelecido para o comando.  

 
Art. 34 - A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade pessoal da polícia-militar e 

decorre, exclusivamente, da estrutura hierárquica da Polícia Militar.  
 

Art. 35 - O oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício de comando, da chefia e da 
Direção das Organizações Policiais-Militares.  

 
Art. 36 - Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais, quer no 

adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração; poderão ser 
empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo peculiar a Polícia Militar.  

 
Parágrafo único - No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de 

elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo 
exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância 

minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras dos serviços e das normas operativas pelas praças 
que lhes estiverem diretamente subordinadas e à manutenção da coesão e da moral das mesmas 

praças em todas as circunstâncias.  
 

Art. 37 - Os cabos e soldados são, essencialmente, os elementos de execução.  
 

Art. 38 - Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes 
são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico -

profissional.  
 

Art. 39 - Cabe ao policial-militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens 
que emitir e pelos atos que praticar. 

 
 

CAPÍTULO III  
 

Da violação das Obrigações e dos Deveres 
 
 

Art. 40 - A violação das obrigações e dos deveres policiais-militares constituirá crime ou 
transgressão disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou regulamentação específicas.  

 
§ I - A violação dos preceitos da ética policial-militar é tão mais grave quanto mais elevado for o 

grau hierárquico de quem a cometer.  
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§ 2 - No concurso de crime militar e de transgressão disciplinar será aplicada, somente, a pena 

relativa ao crime.  
 

Art. 41 - A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no 
cumprimento dos mesmos, acarreta para o policial-militar responsabilidade funcional, pecuniária, 

disciplinar ou penal, consoante a legislação específica.  
 

Parágrafo único - A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal 
poderá concluir pelas incompatibilidades do policial-militar com o cargo ou pela incapacidade para 

o exercício das funções policiais-militares a ele inerentes.  
 

Art. 42 - O policial-militar que, por sua atuação, se torna incompatível com o cargo ou demonstrar 
incapacidade no exercício das funções policiais-militares a ele inerentes, será afastado do cargo.  

 
§ 1º - São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou o impedimento dom 

exercício da função:  
 

I - O Governador do Estado;  
 

II - O Secretário da Segurança Pública;  
III - O Comandante Geral da Polícia Militar;  

 
IV - Os Comandantes os Chefes e os Diretores, ns conformidade da legislação ou regulamentação 

da Corporação.  
 

§ 2º O policial-militar afastado do cargo, nas condições mencionadas neste artigo, ficará privado do 
exercício de qualquer função policial-militar, até a solução final do processo ou das providências 

legais que couberem no caso.  
 

Art. 43 - São proibidas quais quer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores, quanto 
às de caráter reivindicatório. 

 
 

Seção I  
 

Dos Crimes Militares 
 
 

Art. 44 - O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares das penas correspondentes 
aos crimes por eles cometidos.  

 
Art. 45 - Aplica-se aos policiais-militares, no que couber, as disposições estabelecidas no Código 

Penal Militar. 
 
 

Seção II  
 

Das Transgressões Disciplinares 
 
 

Art. 46 - O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar especificará e classificará as transgressões 
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disciplinares e estabelecerá as normas relativas à amplitude e à aplicação das penas disciplinares, à 
classificação do comportamento policial-militar e a interposição de recursos contra as penas 

disciplinares.  
 

§ 1º - As penas disciplinares de detenção ou prisão não podem ultrapassar de trinta dias;  
 

§ 2º - Ao Aluno Oficial PM aplicam-se, também, as disposições disciplinares previstas no 
estabelecimento de ensino onde estiver matriculado.  

 
Seção III  

 
Dos Conselhos de Justificação e Disciplina  

 
Art. 47 - O Oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial-militar da ativa será 

submetido a conselho de justificação, na forma da legislação específica.  
 

§ 1º - O Oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de 
suas funções automaticamente ou a critério do Secretário de Segurança, conforme estabelecido 

em lei específica.  
 

§ 2º - Compete ao Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos dos conselhos de 
justificação, na forma estabelecida em lei específica.  

 
§ 3º - O Conselho de justificação também poderá ser aplicado aos oficiais reformados e na reserva 

remunerada.  
 

Art. 48 - O Aspirante-a-Oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, 
presumivelmente incapazes de permanecerem como policiais-militares da ativa, serão submetidos 

a Conselho de Disciplina, na forma da lei específica.  
 

§ 1º - O Aspirante-a-Oficial PM e as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidos a 
Conselho de Disciplina, serão afastados das atividades que estiverem exercendo.  

 
§ 2º - Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar julgar, em ultima instância, os processos 

oriundos dos Conselhos de Disciplina convocados no âmbito da Corporação.  
 

§ 3º - O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado às praças reformadas e na reserva 
remunerada. 

 
 

TÍTULO III  
 

DOS DIREITOS E DAS PRERROGATIVAS DOS POLICIAIS -MILITARES  
 

CAPÍTULO I  
 

Dos Direitos 
 
 

Art. 49 - São direitos dos Policiais-Militares:  
 

I - Garantia da patente, em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela 
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inerentes, quando oficial;  
 

II - A percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da 
mesma, quando ao ser transferido para inatividade, contar mais de 35 (trinta e cinco) anos de 

serviço público, se oficial, e mais de 30 (trinta) anos de serviço, se praça; e.  
 

III - Nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específica:  
 

a) A estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou mais anos de tempo de efetivo serviço;  
 

b) O uso das designações hierárquicas;  
 

c) A ocupação de cargo correspondente; ao posto ou a graduação;  
 

d) A percepção de remuneração  
 

e) Outros direitos previstos na lei específica que trata de remuneração dos policiais-militares do 
Estado  

 
f) A constituição de pensão policial-militar;  

 
g) A promoção  

 
h) A transferência para a reserva remunerada, a pedido, ou a reforma;  

 
i) As férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças;  

 
j) A demissão e o licenciamento voluntários;  

k) O porte de arma, quando oficial, em serviço ativo ou em inatividade, salvo aqueles em 
inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança nacional ou por 

atividade que desaconselhem aquele porte; e.  
 

l) O porte de arma, pelas praças, com as restrições impostas pela Polícia Militar.  
 

Parágrafo único - A percepção da remuneração ou melhoria da mesma, de que trata o item II, 
obedecerá ao seguinte:  

 
I - O oficial que contar com mais de 35 (trinta e cinco) anos de serviço público, após o ingresso na 
inatividade, terá seus proventos calculados sobre o saldo correspondente ao posto imediato, se 
existir na Polícia-Militar posto superior ao seu, mesmo de outro Quadro. Se ocupante do último 

posto da hierarquia da Corporação, o oficial terá os proventos calculados, tomando-se por base o 
soldo do seu próprio posto acrescido de 20% (vinte por cento);  

 
II - Os Subtenentes quando transferidos para a inatividade terão os proventos calculados sobre o 

soldo correspondente ao posto de Segundo Tenente PM, desde que contem mais de 30(trinta) 
anos de serviço; e.  

 
III - As demais praças que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço, ao serem transferidas para a 

inatividade, terão os proventos calculados sobre o soldo correspondente à graduação 
imediatamente superior.  

 
Art. 50 - O policial-militar que se julgar prejudicado ou ofendido por qualquer ato administrativo 



150 

 

ou disciplinar de superior hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração, 
segundo legislação vigente na Corporação.  

 
§ 1º - direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:  

 
I - Em 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto a ato que 

decorra da composição de Quadro de Acesso;  
 

II - Em 120 (cento e vinte) dias corridos, nos demais casos.  
 

§ 2º - O pedido de reconsideração, a queixa e a representação só podem ser feitos 
individualmente.  

 
§ 3º - O policial-militar da ativa que, nos casos cabíveis, se dirigir ao Poder Judiciário, deverá 

participar, antecipadamente, esta iniciativa à autoridade à qual estiver subordinado.  
 

Art. 51 - Os policiais-militares são alistáveis como eleitores, desde que oficiais, aspirantes-a-oficial, 
subtenentes, sargentos ou alunos de curso de nível superior para formação de oficiais.  

 
Parágrafo único - Os policiais-militares alistáveis são elegíveis, atendidas as seguintes condições:  

 
I - O policial-militar que tiver menos de cinco (cinco) anos de efetivo serviço será, ao se candidatar 

a cargo eletivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento "ex.offício"; e.  
 

II - O policial-militar em atividade, com cinco (cinco) ou mais anos de efetivo serviço, ao se 
candidatar a cargo eletivo, será afastado, temporariamente, do serviço ativo e agregado, ficando 

considerado como em gozo de licença para tratar de interesse particular. Se eleito, será, no ato da 
diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus, em 

função do seu tempo de serviço. 
 
 

Seção I  
 

Da Remuneração 
 
 

Art. 52 - A remuneração dos policiais-militares compreende vencimentos ou proventos, 
indenizações e outros direitos e é devida em bases estabelecidas em lei específica.  

 
§ 1º - Os policiais-militares na ativa percebem remuneração constituída pelos seguintes parcelas:  

 
I - Mensalmente;  

 
a) Vencimentos, compreendendo soldo e gratificações;  

 
b) Indenizações;  

 
II - Eventualmente, outras indenizações.  

 
§ 2º - Os policiais -militares em inatividade percebem remuneração, constituídas pelas seguintes 

parcelas:  
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I - Mensalmente;  
 

a) Proventos, compreendendo soldo ou quotas do soldo, gratificações e indenizações 
incorporáveis; e.  

 
b) Adicional de inatividade; e.  

 
II - Eventualmente, auxílio invalidez.  

 
§ 3º - Os policiais-militares receberão salário-família de conformidade com a lei que o rege.  

 
Art. 53 - O auxílio-invalidez atendidas as condições estipuladas na lei específica que trata da 

remuneração dos policiais-militares, será concedido ao policial-militar que, quando em serviço 
ativo, tenha sido, ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, 

isto é, impossibilitado, total e permanente, para qualquer trabalho, não podendo prover os meios 
de subsistência.  

 
Art. 54 - O soldo não está sujeito à penhora, seqüestro ou arresto, exceto nos casos previstos e lei.  

 
Art. 55 - É proibido acumular remuneração de inatividade.  

 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos políticos-militares de reserva 

remunerada e aos reformados, quanto ao exercício do mandato eletivo, quanto ao de função de 
magistério, ou cargo em comissão, ou quanto ao contrato para prestação de serviços técnicos ou 

especializados.  
 

Art. 56 - Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder 
aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos políticos-militares em serviço ativo.  

 
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão 

exceder a remuneração percebida pelo policial-militar da ativa, no posto ou graduação 
correspondente aos dos seus proventos. 

 
 

Seção II  
 

Da Promoção 
 
 

Art. 57 - O acesso na hierarquia policial-militar é seletivo, gradual, e sucessivo e será feito 
mediante promoções de conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de 

promoções de oficiais e o de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira 
para os policiais-militares a que esse dispositivo se refere.  

 
§ 1º - O planejamento da carreira dos oficiais e das praças, obedecidas as disposições da legislação 

e regulamentação a que se refere este artigo, é atribuição do Comando-Geral da Polícia Militar.  
 

§ 2º - A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica à seleção dos policiais-
militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior.  

 
Art. 58 - As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade e merecimento, ou ainda, 

por bravura e "post-mortem"  
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§ 1º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.  

 
§ 2º - A promoção de policial-militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo 
os princípios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala 
hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida pelo principio em que ora é feita 

sua promoção.  
 

Art. 59 - Não haverá promoção de policial-militar, por ocasião de sua transferência para a reserva 
remunerada ou por ocasião de sua reforma.  

 
Seção III  

 
Das Férias e outros Afastamentos Temporários do Serviço  

 
Art. 60 - As férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedido policiais-

militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem.  
 

§ 1º - O poder Executivo fixará a duração das férias;  
 

§ 2º - Compete ao Comando-Geral da polícia Militar a regulamentação da concessão das férias 
anuais  

 
§ 3º - A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licenças até 120 (cento e vinte) 

dias por ano, para tratamento de saúde, por punição anterior decorrente de transgressão 
disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não 

anulam o direito aquelas licenças.  
 

§ 4º - Somente em casos de interesse da Segurança Nacional, de manutenção da ordem, de 
extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, os policiais-militares terão 
interrompido ou deixarão de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, 

registrando-se então o fato em seus assentamentos.  
 

§ 5º - Na impossibilidade absoluta do gozo de férias no ano seguinte ou no caso de sua interrupção 
pelos motivos previstos, o período de férias não gozado será computado dia a dia, pelo dobro, no 

momento da passagem do policial-militar para a inatividade e somente para esse fim.  
 

Art. 61 - Os policiais-militares têm direito, ainda, aos seguintes períodos de afastamento total do 
serviço, obedecido às disposições legais e regulamentares, por motivo de:  

 
I - Núpcias - oito (oito) dias;  

 
II - Luto - 8 (oito) dias;  

 
III - Instalação - até 10 (dez) dias  

 
IV - Trânsito - até 30 (trinta) dias  

 
Parágrafo único - O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será concedido, no 

primeiro caso, se solicitado por antecipação à data do evento, no segundo caso, tão logo a 
autoridade a que estiver subordinando o policial-militar tenha conhecimento do óbito.  
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Art. 62 - As férias e os outros afastamentos mencionados nesta seção são concedidos com a 
remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para 

todos efeitos legais  
 

Seção IV  
 

Das licenças  
 

Art. 63 - Licença e autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, 
concedida ao policial-militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.  

 
§ 1º - A licença pode ser;  

 
I - Especial;  

 
II - Para tratar de interesse particular;  

 
III - Para tratamento de saúde de pessoa da família;  

 
IV - Para tratamento de saúde própria  

 
§ 2º - a remuneração do policial-militar, quando no gozo de qualquer das licenças constantes do 

parágrafo anterior, será regulada em legislação específica.  
 

Art. 64 - A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada 
decênio de tempo de efetivo serviço prestado ao Estado concedido ao policial-militar que a 

requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.  
 

§ 1º - A licença especial tem a duração de seis (6) meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser 
parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses por ano civil, quando solicitado pelo interessado e julgado 

conveniente pela autoridade competente.  
 

§ 2º - O período de licença especial não interrompe a contagem do tempo de efetivo serviço  
 

§ 3º - Os períodos de licença especial não gozados pelo policial-militar são computados em dobro 
para fins exclusivo da contagem de tempo para a passagem para a inatividade e, nesta situação, 

para todos os efeitos legais.  
 

§ 4º - A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento 
de saúde e para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas 

licenças.  
 

§ 5º - Uma vez concedida à licença especial, o policial-militar será afastado do cargo ou dispensado 
do exercício das funções que exercer e ficará a disposição do órgão de pessoal da Polícia Militar.  

 
§ 6º - A concessão de licença especial é regulada pelo Comandante -Geral da Polícia Militar de 

acordo com o interesse do serviço  
 

Art. A 65 - A licença para tratar de interesse particular é a autorização para afastamento total do 
serviço, concedida ao policial-militar com mais de dez (10) anos de efetivo serviço, que a requer 

com aquela finalidade.  
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§ 1º - A licença será sempre concedida com prejuízo na remuneração e da contagem do tempo de 
efetivo serviço  

 
§ 2º - A concessão de licença para tratar de interesse particular é regulada pelo Comandante Geral 

da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço.  
 

Art. 66 - As licenças poderão ser interrompidas a pedidos ou nas condições estabelecidas neste 
artigo  

 
§ 1º - A interrupção da licença especial ou de licença para tratar de interesse particular poderá 

ocorrer;  
 

I - Em caso de mobilização e estado de guerra;  
 

II - Em caso de decretação e estado de sítio;  
 

III - Para cumprimento de sentença que importe em restrição da liberdade individual;  
 

IV - Para cumprimento da punição disciplinar, conforme regulado pelo Comandante-Geral da 
Polícia Militar; e.  

 
V - Em caso de pronúncia em processo criminal ou indicação em inquérito policial-militar, a juízo da 

autoridade que efetivar a pronúncia ou a indicação.  
 

§ 2º - A interrupção da licença para tratamento de pessoa da família, para cumprimento de pena 
disciplinar que importe em restrição da liberdade individual, será regulada na legislação da Polícia 

Militar. 
 
 

CAPÍTULO II  
 

Das Prerrogativas 
 
 

Art. 67 - As prerrogativas dos policial-militares são constituídas pelas horas, dignidades e distinções 
devidas aos graus hierárquicos e cargos.  

 
Parágrafo único - São prerrogativas dos policiais-militares:  

 
I - Uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas policiais-militares da Polícia Militar, 

correspondente ao posto ou a graduação;  
 

II - Honras, tratamento e sinais de respeito que lhes sejam assegurados em leis ou regulamento;  
 

III - Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização policial-militar, cujo 
Comandante, Chefe ou Diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido:  

 
IV - Julgamento em foro especial, nos crimes militares.  

 
Art. 68 - Somente em caso de flagrante delito, o policial-militar poderá ser preso por autoridade 

policial, ficando esta obrigada a entrega-lo imediatamente à autoridade policial-militar mais 
próxima, só podendo retê-lo na Delegacia ou Posto Policial durante o tempo necessário à lavratura 
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do flagrante.  
 

§ 1º - Cabe à autoridade militar competente e iniciativa de responsabilizar a autoridade policial 
que não cumprir o disposto neste artigo e que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer 

preso policial-militar ou não lhe der o tratamento devido ao deu posto ou a sua graduação  
 

§ 2º - Se, durante o processo em julgamento no foro civil, houver perigo de vida para qualquer 
preso policial-militar, o Comandante-Geral da Polícia Militar providenciará, junto ao Secretário da 
Segurança Pública, os entendimentos com a autoridade judiciária visando à guarda dos pretórios 

ou tribunais por força policial-militar.  
 

Art. 69 - Os policiais-militares da ativa no exercício de funções policiais-militares, são dispensados 
do serviço de júri da na justiça civil e do serviço na justiça eleitoral. 

 
 

Seção Única  
 

Do Uso dos Uniformes da Polícia Militar 
 
 

Art. 70 - Os uniformes da Polícia Militar, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos 
dos policiais-militares e representam o símbolo da autoridade policial-militar com as prerrogativas 

que lhes são inerentes.  
 

Parágrafo único - Constitui crime previsto na legislação específica o desrespeito aos uniformes, 
distintivos, insígnias e emblemas policiais-militares, bem como seu uso por queima eles não tiver 

direito.  
 

Art. 71 - O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, 
descrição, composição, peças acessórias e outras disposições são estabelecidas na regulamentação 

específica da Polícia Militar.  
 

§ 1º - É proibido ao policial-militar o uso de uniformes:  
 

I - em reuniões, propagadas ou qualquer outra manifestação de caráter político-partidário;  
 

II - na inatividade salvo para comparecer a solenidades militares e policiais-militares e, quando 
autorizado, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solene do 

caráter particular;  
 

III - no estrangeiro, quando em atividades não relacionadas com a missão do policial-militar, salvo 
quando expressamente determinado ou autorizado.  

 
§ 2º - Os policiais-militares na inatividade, cuja conduta pode ser considerada como ofensiva à 
dignidade da classse, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes, por decisão do 

Comandante Geral da Polícia Militar.  
 

Art. 72 - O Policial-militar fardado tem as obrigações correspondentes ao uniforme que usa e aos 
distintivos, emblemas ou às insígnias que ostente.  

 
Art. 73 - É vedado a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar 

distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na Polícia Militar.  
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Parágrafo único - São responsáveis pela infração das disposições deste artigo os Diretores ou 

Chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firma ou empregadores, empresas e 
institutos ou departamentos que tenha adotado ou consentido sejam usados uniformes ou 

ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados na 
Polícia Militar. 

 
 

TÍTULO IV  
 

DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS  
 

CAPÍTULO I  
 

Das Situações Especiais  
 

Seção I  
 

Da Agregação 
 
 

Art. 74 - A agregação é a situação na qual o policial-militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala 
hierárquica de seu Quadro nela permanecendo sem número  

 
§ 1º - O policial-militar deve ser agregado quando:  

 
I - Aguardar transferência "ex-offício" para a reserva remunerada, por ter sido enquadrado em 

qualquer dos requisitos que a motivam; e.  
 

II - For afastado, temporariamente, do serviço ativo, por motivo de:  
 

a) Ter sido julgado incapaz temporariamente, após um ano contínuo de tratamento de saúde;  
 

b) Ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de reforma;  
 

c) Haver ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria;  
 

d) Haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos de licença para tratamento de interesse particular;  
 

e) Haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da 
família;  

 
f) Ter sido considerado oficialmente extraviado;  

 
g) Haver sido esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no Código Penal 

Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;  
 

h) Como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado e reincluído a fim de 
se ver processar;  

 
i) Se ver processar, após ficar exclusivamente à disposição da justiça Civil;  
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j) Haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos sujeito a processo no foro militar;  
 

k) Ter sido condenado à pena restritiva de liberdade superior a 6 (seis) meses, em sentença 
passada em julgado, enquanto durar a execução ou até ser declarado indigno de pertencer à 

polícia Militar ou com ela imcompatível;  
 

l) Ter passado à disposição de Órgãos e Entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, para exercer função de natureza civil, respeitado o disposto no parágrafo 8º deste 

artigo;  
 

m) Ter sido nomeado para qualquer cargo político civil temporário, não eletivo, inclusive de 
administração indireta;  

 
n) Ter se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5 (cinco) ou mais anos de efetivo serviço;  

 
o) Ter sido condenado a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função 

prevista no Código Penal Militar.  
 

§ 2º - O policial-militar agregado de conformidade com o item I do & 1º, continua a ser 
considerado, para todos os efeitos, como em serviço ativo.  

 
§ 3º - A agregação do policial-militar, a que se referem às alíneas "m" e "n" do item II do § 1º, é 

contada a partir da data de posse do novo cargo até o regresso à corporação ou transferência "ex-
offício" pra a reserva remunerada.  

 
§ 4º - A agregação do polical-militar, à que se referem às alíneas "a", "c", "d", "e" e "j" do item II 

do § 1º, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o 
respectivo evento.  

 
§ 5º - A agregação do policial-militar, a que se refere o item I e as alíneas "b", "f", "g", "h", "I" e "p" 

do item II do § 1º, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo 
evento.  

 
§ 6º - A agregação do policial-militar, a que se referem à alínea "o" do item II do § 1º, é contada a 

partir da data do registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à corporação, se não 
houver sido eleito.  

 
§ 7º - A Policial-Militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas 

relações com outros policiais-militares e autoridades civis, salvo quando titular de cargo que lhe dê 
precedência funcional sobre outros policiais-militares mais graduados ou mais antigos  

 
§ 8º - Será considerado de natureza policial-militar o serviço prestado por militar, de qualquer 

Posto ou Graduação, aos Órgãos da Governadoria do Estado e da Secretária da Segurança Pública.  
 

Art. 75 - O Policial-Militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e remuneração, à 
organização policial-militar, que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, 

sem número, no lugar que até então ocupava, com a abreviatura "Ag" e anotações esclarecedoras 
de sua situação.  

 
Art. 76 - A agregação se faz por ato do Governador do Estado ou de autoridade à qual tenham sido 

delegados poderes para isso 
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Seção II  
 

Da Reversão 
 
 

Art. 77 - Reversão é o ato pelo qual o policial-militar agregado retorna ao respectivo quadro, tão 
logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competia 

na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer.  
 

Parágrafo único - A qualquer tempo poderá ser determinada à reversão do policial-militar 
agregado, exceto nos casos previstos nas alíneas "a", "b", "c", "f", "g", "h", "j", "k", "l", "m", "n", 

"o" e "p" do item II do § 1º do art. 74.  
 

Art. 78 - A reversão será efetuada mediante ato de Governador do Estado ou de autoridade à qual 
tenham sido delegados poderes para isso 

 
 

Seção III  
 

Do Excedente 
 
 

Art. 79 - Excedente é a situação transitória a que, automaticamente, passa o policial-militar que:  
 

I - Tenha cessado o motivo que determinou a sua agregação, reverta aos respectivos quadros, 
estando este com seu efeito completo;  

 
II - Aguardar a colocação a que faz jus na escala hierárquica, após haver sido transferido de quadro, 

estando o mesmo com seu efeito completo;  
 

III - É promovido por bravura, sem haver vaga;  
 

IV - É promovido indevidamente;  
 

V - Sendo mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efeito de seu quadro, em 
virtude de promoção de outro polocial-militar em ressarcimento de preterição; e.  

 
VI - Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao 

respectivo Quadro, estando este com seu efeito completo.  
 

§ 1º - O policial-militar cuja situação é a de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a 
mesma posição relativa em antiguidade, que lhe cabe, na escala hierárquica com a abreviatura 

"Exced" e receberá o número que lhe competir em conseqüência da primeira vaga que se verificar.  
 

§ 2º - O polocial-militar, cuja situação é a de excedente é considerado como em efetivo serviço 
para todos os efeitos e concorrem, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e 

sem nenhuma restrição a qualquer cargo policial-militar, bem como à promoção.  
 

§ 3º - O policial-militar promovido por bravura, sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, 
deslocando o princípio de promoção a ser seguida para a vaga seguinte.  
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§ 4º - O policial-militar promovido indevidamente só contará antiguidade e receberá o número que 
lhe competir na escala hierárquica, quando a vaga que deverá preencher corresponder ao princípio 

pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a promoção.  
 

Seção IV  
 

Do Ausente e do Desertor  
 

Art. 80 - É considerado ausente o policial-militar que por mais de 24 ( vinte e quatro ) horas 
consecutivas:  

 
I - Deixar de comparecer à sua organização Policial-militar, sem comunicar qualquer motivo de 

impedimento; e.  
 

II - Ausentar-se, sem licença, da Organização Policial-Militar onde serve ou local onde deva 
permanecer.  

 
Parágrafo único - Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão observadas a formalidades 

previstas em legislação específica.  
 

Art. 81 - O policial-militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar  
 

Seção V  
 

Do Desaparecimento e do Extravio  
 

Art. 82 - É considerado desaparecido o policial-mulitar da ativa que, no desempenho de qualquer 
serviço, em viagem, em operações policiais-militares ou em caso de calamidade pública tiver 

paradeiro ignorado por mais de oito (oito) dias.  
 

Parágrafo único - A situação do desaparecimento só será considerada quando não houver indícios 
de deserção  

 
Art. 83 - O policial-miliatar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 

30 (trinta) dias, será oficialmente considerado extraviado.  
 

CAPÍTULO II  
 

Do Desligamento ou Exclusão do Serviço Ativo  
 

Art. 84 - O desligamento ou a exclusão do serviço ativo da Polícia militar é feito em conseqüência 
de,  

 
I - Transferência para reserva remunerada;  

 
II - Reforma;  

 
III - Demissão;  

 
IV - Perda de posto e patente;  
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V - Licenciamento;  
 

VI - Exclusão a bem da disciplina;  
 

VII - Deserção;  
 

VIII - Falecimento; e.  
 

IX - Extravio  
 

Parágrafo único - O desligamento do serviço ativo será processado após a expedição de ato do 
Governador do Estado ou de autoridade à qual tenham sido delegados poderes para isso.  

 
Art. 85 - A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isenta o policial-militar de 

indenização dos prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem ao pagamento das 
pensões decorrentes de sentença judicial.  

 
Art. 86 - O policial-militar da ativa, enquadrado em um dos íten I , II e V do Art. 84 ou 

demissionário a pedido, continuará no exercício de suas funções, até ser desligado da organização 
policial-militar em que serve.  

 
Parágrafo único - O desligamento da Organização policial-militar em que serve deverá ser feito 

após a publicação em Diário Oficial ou em Boletim da Corporação do ato oficial correspondente, e 
não poderá exceder de 45 (quarenta e cinco) dias da data da primeira publicação oficial.  

 
Seção I  

 
Da Transferência para a Reserva Remunerada  

 
Art. 87 - A passagem do policial-militar à situação de inatividade mediante transferência para 

reserva remunerada, se efetua:  
 

I - A pedido; e.  
 

II - "Ex-offício".  
 

Art. 88 - A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida, mediante 
requerimento, ao policial-militar que contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço público.  

 
§ 1º - No caso do policial-militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 

seis (seis) meses, por conta do Estado, no exterior, sem haver decorrido três (anos) de seu término, 
a transferência para a reserva remunerada, só será concedida mediante indenização, de todas as 
despesas correspondentes à realização com o referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de 

vencimentos.  
 

§ 2º - Não será concedida transferência para a reserva remunerada, a pedido, do policial-militar 
que:  

 
I - Estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição; e.  

 
II - Estiver cumprindo pena de qualquer natureza.  
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Art. 89 - A transferência "ex-ofício" para a reserva remunerada, verificar-se-á sempre que o 
policial-militar incidir nos seguintes casos:  

 
I - Atingir as seguintes idades limites:  

 
a) Em todos sos Quadros de Oficiais PM  

 
POSTOS IDADES  

 
Coronel PM; 59 anos  

 
Tenente Coronel PM; 56 anos  

 
Major PM; 52 anos  

 
Capitão e outros Oficiais subalternos PM; 48 anos  

 
b) Para as praças  

 
GRADUAÇÕES IDADES  

 
Subtenente PM... 56 anos  

 
Primeiro Sargento PM - 54 anos  

 
Segundo Sargento PM - 52 anos  

 
Terceiro Sargento PM - 51 anos  

 
Cabo PM - 49 anos  

 
Soldado PM - 48 anos  

 
II - Ultrapassar o oficial 8 (oito) anos de permanência no ultimo posto previsto na hierarquia, desde 

que não contrarie o tempo de serviço previsto no art. 88;  
 

III - For o oficial considerado não habilitado para o acesso, em caráter definitivo no momento em 
que vier a ser objeto de apreciação para ingresso em Quadro de Acesso;  

 
IV - Ultrapassar 2 (dois) anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular;  

 
V - Ultrapassar 2(dois) anos, contínuos, em licença para tratamento de pessoa da família;  

 
VI - Ser empossado em cargo público, permanente, estranho a sua carreira, cujas funções sejam de 

magistério;  
 

VII - Ultrapassar dois (dois) anos de afastamento, contínuo ou não, agregado em virtude de ter sido 
empossado em cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração direta;  

 
VIII - Ser diplomado em cargo eletivo, na forma do item II, parágrafo único, do art. 51.  

 
IX - Após 3 (três) indicações para freqüentar os Cursos Superiores de Polícia, de Aperfeiçoamento 
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de Oficiais ou de Aperfeiçoamento de Sargentos, não os completar ou não aceitar as indicações. A 
terceira indicação dependerá de estudos da Comissão de Promoções e da decisão do Comandante 

Geral.  
 

§ 1º - A transferência para a reserva remunerada processar-se-á à medida que o policial-militar for 
enquadrado em um dos íntens deste artigo.  

 
§ 2º - A transferência para a reserva remunerada do policial-militar enquadrado no item VI será 

efetivada no posto ou na graduação que tenha na ativa.  
 

§ 3º - A nomeação do poicial-militar para os cargos de que trata os Itens VI e VII somente poderá 
ser feita:  

 
I - Pela autoridade federal competente, mediante requisição ao Governador do Estado, quando o 

cargo for da alçada federal; e.  
 

II - Pelo Governador do Estado, ou mediante sua autorização, nos demais casos.  
 

§ 4º - Enquanto permanecer no cargo de que trata o Item VII:  
 

I - É-lhe assegurada à opção entre a remuneração do cargo e a do posto ou da graduação;  
 

II - Somente poderá ser promovido por antiguidade;  
 

III - O tempo de serviço é contado apenas para aquela promoção e para a transferência para a 
inatividade.  

 
Art. 90 - A transferência do policial-militar para reserva remunerada poderá ser suspensa na 

vigência do Estado de Guerra, estado de sítio ou em caso de mobilização.  
 

Art. 91 - O oficial da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do 
Governador do Estado, para compor Conselho de Justificação, para ser encarregado de inquérito 

Policial Militar ou incumbido de outros procedimentos administrativos, na falta de oficial da ativa 
em situação hierárquicos compatível com a do oficial envolvido.  

 
§ 1º - O oficial convocado nos termos deste artigo terá os direitos e deveres dos da ativa de igual 

situação hierárquica, exceto quanto à promoção a que não concorrerá, e contará como acréscimo, 
esse tempo de serviço.  

 
§ 2º - A convocação de que trata este arquivo terá a duração necessária ao cumprimento da 

atividade que a ela deu origem, não devendo ser superior ao prazo de 12 (doze) meses, dependerá 
da anuência do convocado e será precedida de inspeção de saúde.  

 
Seção II  

 
Da Reforma  

 
Art. 92 - A passagem do policial-militar à situação de inatividade, mediante reforma, se efetua "ex-

offício".  
 

Art. 93 - A reforma de que tratar o artigo anterior será aplicada ao policial-militar que:  
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I - Atingir as seguintes idades - limites, com permanência na reserva remunerada:  
 

a) Para Oficial Superior - 64 anos  
 

b) para Capitão e Oficial Subalterno - 60 anos  
 

c) Para Praças - 56 anos  
 

II - For julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo da Polícia Militar;  
 

III - Estiver agregado por mais de 2 (dois) anos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, 
mediante homologação da junta de saúde, ainda mesmo que se trate de moléstia curável;  

 
IV - For condenado à pena de reforma, prevista no Código Penal Militar, por sentença passada em 

julgado;  
 

V - Sendo, oficial, a tiver determinada o Tribunal de justiça do Estado em julgamento por ele 
efetuado, em co seqüência do Conselho de Justificação a que foi submetido; e.  

 
VI - Sendo Aspirante-a-Oficial PM ou praça com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao 

Secretário da Segurança, em julgamento de Conselho de Disciplina.  
 

Parágrafo único - O policial-militar reformado, na forma dos itens V e VI, só poderá readquirir a 
situação policial-militar anterior, respectivamente, por outra sentença do Tribunal de Justiça do 

Estado e nas condições nela estabelecidas, ou por decisão do Secretário da Segurança.  
 

Art. 94 - Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão de pessoal da Corporação organizará a relacão 
dos policiais-militares que houverem atingido a idade-limite de permanência na reserva 

remunerada, a fim de serem reformados.  
 

Parágrafo-único - A situação da inatividade do policial-militar da reserva remunerada, quando 
reformado por limite de idade, não sofre solução de continuidade, exceto quanto às condições de 

convocação.  
 

Art. 95 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:  
 

I - Ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contraída nessa situação, 
ou que nela tenha a causa eficiente;  

 
II - Acidente em serviço;  

 
III - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação de causa e efeito a condições 

inerentes ao serviço;  
 

IV - Tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e 
incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartros anquilosante, 
nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina 

especializada; e.  
 

V - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.  
 

§ 1º - Os casos de que tratam os itens I, II e III deste artigo serão provados por atestado de origem 
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ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeletas de 
tratamento nas enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários 

para esclarecer a situação;  
 

§ 2º - Nos casos de tuberculose, as Juntas de Saúde deverão basear seus julgamentos, 
obrigatoriamente, em observações clínicas, acompanhadas de repetidos exames subsidiários, de 
modo a comprovar, com segurança, a atividade da doença, acompanhar sua evolução até 3 (três) 

períodos de 6 (seis) meses de tratamento clínico-cirurgico metódico, atualizado e, sempre que 
necessário, nosocomial, salvo quando se tratar de formas "grandemente avançadas" no conceito 
clínico e sem quaisquer possibilidades de regressão completa, as quais terão parecer imediato de 

incapacidade definitiva;  
 

§ 3º - O parecer definitivo a adotar, nos casos de tuberculose, para os portadores de lesões 
aparentemente inativas, ficará condicionado a um período de consolidação entra-nosocomial 

nunca inferior a 6 (seis) meses, contados a partir da época da cura;  
 

§ 4º - Considera-se alienação mental todo caso de distúrbio mental ou neuro-mental grave 
persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça a alteração 

completa ou considerável na personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e 
tornando o individuo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho;  

 
§ 5º - Ficam excluídas do conceito de alienação mental a epilepsia psíquica e neurológica, assim 

julgada pelas juntas de Saúde;  
 

§ 6º - Considera-se paralisia todo caso de neuropatia grave e definitiva que afeta a mobilidade, 
sensibilidade, troficidade e mais funções nervosas, no qual, esgotados os meios habituais de 

tratamento, permaneçam distúrbios graves, extensos e definitivos, que tornem o indivíduo total e 
permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho;  

 
§ 7º - São também equiparados às paralisias os casos de afecção ósteo-músculo-articulares graves 

e crônicos (reumatismos graves e crônicos ou progressivos e doenças similares), nos quais, 
esgotados os meios habituais de tratamento, permaneçam distúrbios extensos e definitivos, ósteo-
músculo-articulares residuais, quer secundários das funções nervosas, mobilidade, troficidade, ou 

mais funções que tornem o indvíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer 
trabalho:  

 
§ 8º - São equiparados à cegueira não só os casos de afecções crônicas progressivas e incuráveis, 
que conduzirão à cegueira total, como também os de visão rudimentar que apenas permitam a 
percepção de vultos, não susceptíveis de correção por lentes, nem removíveis por tratamento 

cirúrgico.  
 

Art. 96 - O policial-militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes 
dos itens I, II, III e IV do art. 95, será reformado com qualquer tempo de serviço.  

 
Art. 97 - O policial-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes 

do item I, do art. 95, será reformado com remuneração calculada com base no soldo 
correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.  

 
§ 1º - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens II, III e IV do art. 95, quando 

verificada a incapacidade definitiva, for o policial-militar considerado inválido, isto é, 
impossibilitado total ou permanentemente para qualquer trabalho.  
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§ 2º - Considera-se, para efeito deste artigo, grau imediato hierárquico imediato:  
 

a) O de Primeiro -tenente PM, para Aspirante-a-Oficial PM;  
 

b) O de Segundo-Tenente PM, para Subtenente PM, Primeiro-Sargento PM, Segundo-Sargento PM, 
e terceiro-Sargento PM; e.  

 
c) O de terceiro-Sargento PM, para cabo Pm e Soldado PM.  

 
§ 3º - Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros 
relativos a remuneração estabelecida em leis específica, desde que o policial-militar, ao ser 

reformado, já satisfaça as condições por elas exigidas.  
 

Art. 98 - O policial-militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constates 
do item V, do art. 95, será reformado:  

 
I - Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se Oficial ou praça com estabilidade 

assegurada; e.  
 

II - Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com 
qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e 

permanentemente para qualquer trabalho.  
 

Art. 99 - O policial-militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção 
de saúde ou junta Superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser 

transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser regulamentação especifica.  
 

§ 1º - O retorno ao serviço ativo ocorrerá, se o tempo decorrido na situação de reformado não 
ultrapassar 2 (dois) anos e na forma do disposto no § 1º, do art. 79;  

 
§ 2º - A transferência para a reserva remunerada, observando o limite de idade para a 

permanência nessa situação, ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado ultrapassar 
dois anos.  

 
Art. 100 - O policial-miliatar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer à designação 
judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que estes o tenham 

sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno.  
 

§ 1º - A interdição judicial do policial-militar reformado por alienação mental deverá ser 
providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa de beneficiário, parentes ou responsáveis 

até 60 (sessenta) dias, a contar da data do ato da reforma;  
 

§ 2º - A interdição judicial do policial-militar e seu internamento em instituição apropriada, 
policial-militar ou não, deverão ser providenciados pela coorporação quando:  

 
I - Não houver beneficiário, parentes ou responsáveis; ou.  

 
II - Não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo.  

 
§ 2º - Os processos e os atos de registros de interdição do policial-militar terão andamento 

sumário, serão instruídos com laudo proferido por junta de Saúde e isentos de custas.  
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Art. 101 - Para fins de previstos na presente Seção, as praças especiais, constantes do Quadro a 
que se refere o art. 14, são consideradas:  

 
I - Segundo-Tenente PM: Os Aspirantes-a-Oficial PM;  

 
II - Aspirante-a-Oficial PM: Os Alunos-Oficiais PM  

 
III - Terceiro-Sargento PM: Os Alunos do curso de formação de Sargentos Pm; e.  

 
IV - Cabo PM; Alunos do Curso de Formação de Soldados PM.  

 
Seção III  

 
Da demissão, da Perda do Posto e da Patente e da Declaração de indignidade ou incompatibilidade 

com o Oficialato.  
 

Art. 102 - A demissão do Policial-Militar, aplicada exclusivamente aos oficiais, se efetua:  
 

I - A pedido; e.  
 

II - "Ex-officio".  
 

Art. 103 - A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado:  
 

I - Sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 (cinco) anos de Oficialato; e.  
 

II - Com indenização das despesas feitas pelo Estado, com a sua preparação e formação, quando 
contar menos de 5 (cinco) anos de Oficialato.  

 
§ 1º - No caso do Oficial ter feito qualquer curso ou Estágio de duração igual ou superior a 6(seis) 
ou inferior ou igual a 18 (dezoito) meses, por conta do Estado, e não tendo decorrido mais de 3 

(três) anos do seu término, a demissão só será concedida mediante indenização de todas as 
despesas correspondentes ao referido curso ou estágio, acrescidas, se for o caso, das previstas no 

item II, deste artigo e das diferenças de vencimentos;  
 

§ 2º - No caso de Oficial ter feito qualquer curso ou Estágio de duração superior a 18 (dezoito) 
meses, por conta do Estado, aplicar-se-á o disposto no § 1º, se ainda não houver decorrido mais de 

cinco (5) anos do seu término;  
 

§ 3º - O Oficial demissionário a pedido, não terá direito a qualquer remuneração, sendo a sua 
situação militar definida pela Lei do Serviço Militar;  

 
§ 4º - O direito a demissão a pedido pode ser suspenso, na vigência de estado de guerra, 

calamidade pública, perturbação da ordem interna, estada de sítio ou em caso de mobilização.  
 

Art. 104 - O oficial da ativa empossado em cargo público permanente, estranho à sua carreira e 
cuja função não seja de magistério, será imediatamente, mediante demissão "ex-officio", por esse 

motivo transferido para a reserva, onde ingressará com o posto que possuía na ativa.  
 

Art. 105 - O Oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido "ex-offício", sem direito 
a qualquer remuneração ou indenização e terá sua situação militar prevista pela Lei do Serviço 

Militar.  



167 

 

 
Art. 106 - O Oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do Oficialato ou com ele 

incompatível por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, em decorrência do julgamento a que for 
submetido.  

 
Parágrafo único - O oficial declarado indigno do Oficialato, ou com ele incompatível e condenado à 

perda do posto e patente só poderá readquirir a situação policial-militar anterior, por outra 
sentença do Tribunal mencionado nas condições nela estabelecida.  

 
Art. 107 - Fica sujeito à declaração de indignidade para o Oficialato, ou de incompatibilidade com o 

mesmo, o Oficial que:  
 

I - For condenado, por tribunal civil ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 
(dois) anos, em decorrência de sentença condenatória passada em julgado;  

 
II - For condenada por sentença passada em julgado, por crimes para os quais o Código Penal 
Militar comine penas acessórias e por crimes previstos na Legislação Especial concernente à 

Segurança Nacional;  
 

III - Incidir nos casos previstos em lei específica, que motivam o julgamento por Conselho de 
Justificação e neste for considerado culpado; e.  

 
IV - Houver perdido a nacionalidade brasileira.  

 
Seção IV  

 
Do Licenciamento  

 
Art. 108 - O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às praças, se efetua;  

 
I - A pedido; e.  

 
II - "Ex-offício".  

 
§ 1º - O licenciamento a pedido, poderá ser concedido, desde que não haja prejuízo para o serviço, 

à praça engajada ou reengajada que conte, no mínimo, a metade do tempo de serviço a que se 
obrigou;  

 
§ 2º - O licenciamento "Ex-officio" será feito na forma da legislação específica:  

 
I - Por conclusão de tempo de serviço;  

 
II - Por conveniência do tempo de serviço; e.  

 
III - A bem da disciplina.  

 
§ 3º - O polocial-militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e terá a sua situação 

militar definida pela lei do Serviço Militar;  
 

§ 4º - O licenciado "ex-offício" a bem da disciplina receberá o certificado de Inserção previsto na 
Lei do Serviço Militar.  
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Art. 109 - O Aspirante-a-Oficial PM e as demais Praças empossadas em cargo público permanente, 
estranho à sua carreira e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados "ex-

offício", sem remuneração e terão sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.  
 

Art. 110 - O direito ao licenciamento a pedido poderá ser suspenso na vigência do estado de 
guerra, calamidade pública, perturbação da ordem interna, estado de sítio, ou em caso de 

mobilização.  
 

Seção V  
 

Da Exclusão da Praça a Bem da Disciplina  
 

Art. 111 - a exclusão a bem da disciplina será aplicada "ex-offício" ao Aspirante-a-Oficial PM ou às 
Praças com estabilidade assegurada:  

 
I - Sobre as quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por haverem 

sido condenadas em sentença passada em julgado por aquele Conselho Tribunal Civil ou Juízo 
Criminal, à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos ou, nos crimes previstos 

na legislação especial concernente a Segurança Nacional, à pena de qualquer duração;  
 

II - Sobre os quais houver pronunciado tal sentença o Conselho Permanente de Justiça, por 
haverem perdido a nacionalidade brasileira;  

 
III - Que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina prevista no 

art. 48, e neste forem considerados culpados.  
 

Parágrafo único - O Aspirante-a-Oficial PM ou a Praça com estabilidade assegurada que houver 
sido excluída a bem da disciplina só poderá readquirir a situação policial-militar anterior;  

 
I - Por sentença do Conselho Permanente de Justiça e nas condições nelas estabelecidas, e a 

exclusão for conseqüência de sentença daquele conselho; e.  
 

II - Por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, se a exclusão for conseqüência de ter sido 
julgado culpado em Conselho de Disciplina.  

 
Art. 112 - È da competência do Comandante Geral da Polícia Militar o ato de exclusão a bem da 

disciplina do Aspirante-a-Oficial PM, bem como das Praças com a estabilidade assegurada.  
 

Art 113 - A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não a 
isenta das indenizações e os prejuízos causados à Fazenda Estadual ou a terceiros, nem das 

pensões decorrentes de sentença judicial.  
 

Parágrafo único - A praça excluída a bem da disciplina não terá direito a qualquer remuneração ou 
indenização e sua situação militar será definida pela Lei do Serviço Militar.  

 
Seção VI  

 
Da Deserção  

 
Art. 114 - A deserção do policial-militar acarreta uma interrupção do serviço policial-militar, com a 

conseqüente demissão "ex-officio" para o oficial, ou exclusão do serviço ativo para a praça.  
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§ 1º - A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada professar-se-á 
após um ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes deste prazo;  

 
§ 2º - A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente 

declarada desertora;  
 

§ 3º - O policial-militar desertor, que for capturado ou que se apresentar voluntariamente depois 
de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver 

processar;  
 

§ 4º - A reinclusão em definitivo do policial-militar de que trata o § 3º, dependerá de sentença de 
Conselho de Justiça.  

 
Seção VII  

 
Do Falecimento e do Extravio  

 
Art. 115 - O falecimento do policial-militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar, 
com o conseqüente desligamento ou exclusão do serviço ativo, a partir da data da ocorrência do 

óbito.  
 

Art. 116 - O extravio do policial-militar da ativa acarreta interrupção do serviço policial-militar, com 
o conseqüente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que o mesmo for 

oficialmente considerado extraviado.  
 

§ 1º - O desligamento do serviço ativo será feito 6 (seis) meses após a agregação por motivo de 
extravio.  

 
§ 2º - Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe pública ou outros acidentes, oficialmente 

reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento do policial-militar da ativa será considerado como 
falecimento, para fins deste estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível 

sobrevivência ou quando se dêm por encerradas as providências de salvamento.  
 

Art. 117 - O reaparecimento do policial-militar extraviado ou desaparecido, já desligado do serviço 
ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apurarem causas que deram 

origem ao seu afastamento.  
 

Parágrafo único - O policial-militar reaparecido será submetido ao Conselho de Justificação ou a 
Conselho de Disciplina por decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, se assim for julgado 

necessário.  
 

CAPÍTULO III  
 

Do Tempo de Serviço  
 

Art. 118 - Os policiais- militares começam a contar tempo de serviço na polícia militar a partir da 
data de sua inclusão, matrícula em órgão de formação de policiais-militares ou nomeação para 

posto ou graduação na Polícia Militar.  
 

& 1º - Considera-se como data de inclusão, para fins deste artigo:  
 

I - A data do ato em que o policial-militar é considerado incluído em uma organização Policial-
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Militar;  
 

II - A data de matrícula em órgão de formação de policiais-militares; e.  
 

III - A data de apresentação pronta para o serviço no caso de nomeação.  
 

& 2º - O policial-militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço na data de reinclusão.  
 

& 3º - Quando, por motivo de força maior reconhecido (inundação, naufrágio, incêndio sinistro 
aéreo e outras calamidades), faltarem dados para contagem do tempo de serviço, caberá ao 

Comandante Geral da Polícia Militar arbitrar o tempo a ser computado, para cada caso particular, 
de acordo com os elementos disponíveis.  

 
Art. 119 - Na apuração do tempo de serviço policial-militar será feita à distinção entre:  

 
I - Tempo de efetivo serviço; e.  

 
II - Anos de Serviço.  

 
Art. 120 - Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo, computado dia a dia, entre a data de 

inclusão e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento do serviço ativo, 
mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado.  

 
§ 1º - Será computado também como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia pelo 
policial-militar na reserva remunerada que for convocado para o exercício de funções policiais-

militares, na forma do art. 91.  
 

§ 2º - Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no art. 
62, os períodos em que o policial-militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de 

licença especial.  
 

§ 3º - Ao tempo de serviço de que trata este artigo e parágrafos anteriores, apurado e totalizado 
em dias, será aplicado e divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco), para a correspondente obtenção 

dos anos de efetivo serviço.  
 

Art. 121 - "Anos de Serviço" é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se referem 
o artigo 120 e seus parágrafos, com os seguintes acréscimos:  

 
I - Tempo de serviço público federal, estadual, ou municipal, prestado pelo policial-militar 

anteriormente à sua inclusão, matrícula, nomeação ou reinclusão na Polícia Militar;  
 

II - 1 (um) ano para cada cinco (cinco) anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial do 
Quadro de Saúde, até que este acréscimo complete o total de anos de duração normal do curso 
universitário correspondente, sem superposição a qualquer tempo de serviço policial-militar ou 

público eventualmente prestado durante a realização deste mesmo curso;  
 

III - Tempo relativo a cada licença especial não gozada, contado em dobro; e.  
 

IV - Tempo relativo às férias não gozadas, contada em dobro.  
 

§ 1º - Os acréscimos a que se referem os itens I e IV serão computados somente no momento da 
passagem do policial-militar para a situação de inatividade, e para esse fim.  
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§ 2º - O acréscimo a que se referem os itens II e III será computado somente no momento da 

passagem do policial-militar para a situação de inatividade, nessa situação, para todos os efeitos 
legais, inclusive quando a percepção definitiva e gratificação de tempo de serviço e de adicional de 

inatividade.  
 

§ 3º - O disposto no item II aplicar-se-á, nas mesmas condições e na forma da legislação específica, 
aos possuidores de curso universitário, reconhecido oficialmente, que venham a ser aproveitados 

como oficiais da Polícia Militar, desde que este curso seja requisito essencial para o seu 
aproveitamento.  

 
§ 4º - Não é computável, para efeito algum, o tempo:  

 
I - Que ultrapassar de 1(um) ano, contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa 

da família;  
 

II - Passado em licença para tratar de interesse particular;  
 

II - Passado como desertor;  
 

IV - Decorrido em cumprimento de pena de suspensão de exercício do posto, graduação, cargo ou 
função, por sentença passada em julgado; e.  

 
V - Decorrido em cumprimento de pena restritiva de liberdade, por sentença passada em julgado, 

desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena será computado para todos os 
efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam.  

 
Art. 122 - O tempo que o policial-militar vier a passar afastado do exercício de suas funções, em 

conseqüência de ferimentos recebidos em acidentes quando em serviço, na manutenção da ordem 
pública ou moléstia adquirida no exercício de qualquer função policial-militar, será computado 

como se ele o tivesse passado no exercício daquelas funções.  
 

Art. 123 - o tempo de serviço passado pelo policial-militar no exercício de atividades decorrentes 
ou dependentes de operações de guerra será regulado em legislação especifica.  

 
Art. 124 - O tempo de serviço dos policiais-militares beneficiados por anistia será contado como 

estabelecer o ato legal que a conceder.  
 

Art. 125 - A data-limite estabelecida para final da contagem dos anos de serviço, para fins de 
passagem para inatividade, será a do desligamento do serviço ativo.  

 
Parágrafo único - A data limite não poderá exceder de 45 (quarenta e cinco) dias, dos quais um 

máximo de 15 (quinze) dias no órgão encarregado de efetivar a transferência, da data da 
publicação do ato da transferência para a reserva remunerada ou reforma, em Diário Oficial ou 

Boletim da Corporação, considerada sempre a primeira publicação oficial.  
 

Art. 126 - Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição dos 
tempos de serviço público (federal, estadual, municipal) entre si, nem os acréscimos de tempo, 
para os possuidores de curso universitário, e, nem com o tempo de serviço computável após a 

inclusão na Policia Militar, matrícula em órgão de formação de policia-militar ou nomeação para 
posto ou graduação na corporação.  
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Art. 127 - O policial-militar da ativa pode contrair matrimônio, desde que observada a legislação 
civil específica.  

 
§ 1º - É vedado o casamento do Aluno -Oficial PM e demais praças enquanto estiverem sujeitos aos 
regulamentos dos órgãos de formação de oficiais, de graduados ou de praças, cujos requisitos para 
a demissão exijam a condição de solteiro, salvo em casos excepcionais, a critério do Comandante-

Geral da Corporação.  
 

§ 2º - O casamento com mulher estrangeira somente poderá ser realizado após a autorização do 
Comandante-Geral da Polícia Militar.  

 
Art. 128 - O aluno-Oficial PM e demais praças que contraírem matrimônio em desacordo com o § 

1º do artigo anterior, serão excluídos sem direito a qualquer remuneração ou indenização.  
 

CAPÍTULO V  
 

Das Recompensas e das Dispensas do Serviço  
 

Art. 129 - As recompensas constituem reconhecimentos dos bons serviços prestados pelos 
policiais-militares.  

 
§ 1º - São recompensas policiais-militares:  

 
I - Prêmio de honra ao mérito;  

 
II - Condecorações por serviços prestados;  

 
III - Elogios, louvores e referências elogiosas; e.  

 
IV - Dispensa do serviço.  

 
§ 2º - As recompensas serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas nas leis e nos 

regulamentos da Polícia Militar.  
 

Art. 130 - As dispensas do serviço são autorizações concedidas aos policiais-militares para 
afastamento total do serviço, em caráter temporário.  

 
Art. 131 - As dispensas do serviço podem ser concedidas aos policiais-militares:  

 
I -Como recompensa;  

 
II - Para desconto com férias; e.  

 
III - Em decorrência de prescrição médica.  

 
Parágrafo único - As dispensas do serviço serão concedidas com a remuneração integral e 

computadas como tempo de efetivo serviço.  
 

TÍTULO V  
 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRASITÓRIAS  
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Art. 132 - É vedado o uso, por parte de organização civil, de desiguinações que possam sugerir sua 
vinculação à Polícia Militar.  

 
Parágrafo único - Excetua-se das prescrições deste artigo, as associações, clubes, círculos e outros 

que congregam membros da Polícia Militar e que se destinam, exclusivamente, a promover 
intercâmbio social e assistencial entre policiais-militares e seus familiares e entre esses e a 

sociedade civil local.  
 

Art. 133 - Lei especial, de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, estabelecerá os direitos 
relativos à Pensão Policial-Militar, destinada a amparar os beneficiários do policial-militar falecido 

e extraviada, em serviço.  
 

Art. 134 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 

Art. 135 - Revogam-se as disposições em contrário, espacialmente a Lei nº 144, de 06 de julho de 
1949 (Lei Orgânica Supletiva da Polícia Militar do Estado de Sergipe), e as que estabelecem direitos 

e vantagens não contemplados este estatuto.  
 

Aracaju, 23 de Dezembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.  
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